SAIRAANHOITAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS, Oulainen

Onnittelut opiskelupaikasta!

Opinnot alkavat maanantaina 22.8.2022 klo 8.30 osoitteessa Kuntotie 2, 86300 Oulainen.
Oulaisten kampus sijaitsee kävellen vajaan kahden kilometrin (1,8km) päässä Oulaisten
rautatie-ja linja-autoasemalta. Omalla autolla liikkuvat voivat pysäköidä kampuksen omalle
pysäköintialueelle ilmaiseksi.
Olet tervetullut Ravintola Cardiaan tulokahveille klo 8.30. Kahvittelun jälkeen siirrytään
viereiseen auditorioon ja varsinainen aloituspäivän ohjelma alkaa auditoriossa klo 8.50.
Ensimmäisen päivän ohjelma kestää n. klo 15.30 saakka.
Muina lähiopetuspäivinä jatkossa on hyvä varautua siihen, että ohjelmaa on kokopäiväksi eli
klo 8.30 -15.45 välille. Saat seuraavien päivien ja viikkojen tarkemman lukujärjestyksen
aloituspäivänä. Opiskelijaryhmäsi on Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja (Oulainen),
ryhmätunnus OHS22SM. Ryhmässäsi on n. 40 opiskelijaa. Opettajatuutorisi on Mari Vihelä.
Luethan huolellisesti Tietoa uudelle AMK-opiskelijalle – sivustolle kootut tiedotteet.
(https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelle-opiskelijalle )
Sivustolta löytyy lisäohjeita opiskelupaikan vastaanottaneille opintojen aloitusta varten.
Huomioithan, että rokotteesi ovat kunnossa.
Siirto-opiskelija: ota yhteys tutkintovastaava
opiskelusuunnitelman sopimista varten.

Maarit

Kaskelaan

henkilökohtaisen

Opiskelu monimuoto-opinnoissa
Opiskelu monimuoto-opinnoissa jaksottuu lähi- ja etäjaksoihin sekä harjoitteluihin. Lähijaksoille
osallistuminen on pakollista. Etäjaksolla opiskelu tapahtuu erilaisina verkko-opintoina. Suurin osa
etäjaksojen verkkoluennoista tallennetaan ja ne ovat kuunneltavissa myös jälkikäteen.
Sekä lähi- että etäjaksoilla saat ohjausta, työskentelet paljon ryhmissä ja olet vuorovaikutuksessa
muun opiskelijaryhmän sekä opettajien kanssa. Opintosi etenevät pääosin ryhmän yhteisessä,
suunnitellussa aikataulussa, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti.
Syksyn 2022 lähiopetusjaksot (pakollinen läsnäolo):
Viikko 34
Viikko 37
Viikko 41
Viikko 44
Viikko 46

Huom! Lähiopetusjaksoihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia ja osa etäopetuksesta
(ZOOM) voi myös edellyttää läsnäoloa, kuten esimerkiksi pakolliset luennot ja
seminaaripäivät.
Syksyn aikana suoritetaan lisäksi 5 viikon sairaanhoitotyön perusharjoittelu viikoilla 47-51
Tarkemman lukujärjestyksen saatte aloituspäivänä. ( https://lukkarit.oamk.fi/
Ryhmätunnus:
ohs22sm)
Monet opiskelijoista käyvät työssä tai hoitavat muita tehtäviään monimuotokoulutuksen ohessa.
Sinun on kuitenkin muistettava, että monimuotokoulutus vastaa opiskelijan työn kuormitukselta
normaalia päätoimista opiskelua, jossa yksi opintopiste vastaa 27 tunnin opiskelua. Suosittelemme,
että harkitset, voisitko tehdä työtä osa-aikaisesti opiskelujen aikana.
Koulutus oikeuttaa Kelan myöntämään opintotukeen tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukeen,
mikäli muut tuen myöntämisen ehdot täyttyvät. Opintojen suorittaminen edellyttää sinulta
osallistumista lähi- ja etäjaksoille sekä tehtävien suorittamista hyväksytysti toteutussuunnitelman ja
arviointikäytäntöjen määrittelemällä tavalla. Lähiopinnot toteutuvat Oulaisten kampuksella, mutta
joitain opintoja voidaan toteuttaa yhteistyössä lähialueen yhteistyöorganisaatioissa. Opintoihin
kuuluu täysipäiväistä harjoittelua 4-12 viikkoa lähes jokaisella lukukaudella. Opiskelijan on
varauduttava myös siihen, että osa harjoittelusta voi tapahtua muualla kuin omalla
kotipaikkakunnalla. Harjoittelu- ja opiskelumatkat ovat omakustanteisia.
Verkko-oppimisympäristönä Oamk:ssa käytetään Moodlea ja verkkoluentoihin sekä verkossa
tapahtuvaan ohjaukseen ja työskentelyyn ZOOM-ympäristöä. Ryhmän opiskelijoiden ja opettajien
yhteisen, muilta suljetun Moodle-työtilan, lisäksi käytössä voi olla sosiaalisen median avoimia
työkaluja. Internetpohjaiset oppimisympäristöt mahdollistavat etäjaksojen aikana opiskelun itselle
sopivana aikana. Opintojen etenemisen kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että osallistut
suunnitellusti yhteiseen työskentelyyn ja palautat erilaiset yksilö- ja ryhmätehtävät ja muut
suoritukset ryhmällesi osoitetun aikataulun mukaisesti! Koko ryhmän opiskelu on helpompaa, kun
jokainen noudattaa annettuja ja sovittuja ohjeita.
Monimuoto-opiskelussa sinulla tulee olla käytössäsi seuraavat tietotekniset laitteet ja ohjelmat:
•

Toimiva tietokone

•

Toimisto-ohjelmat tehtävien tekoa varten (Huom! Oamk:n opiskelijalla on mahdollisuus
saada MS Office -ohjelmat ilmaiseksi myös omalle koneelle)
Hyvät tietoliikenneyhteydet ja tietysti selainohjelma (esim. Chrome tai Firefox)

•
•

Luentotallenteiden kuuntelemista ja erityisesti ZOOM -työskentelyä varten ns.
kuulokemikrofoni (headset) ja web-kamera.

Opiskelijatunnusten hakeminen
Students-tunnusten hakeminen ohjeistetaan https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelleopiskelijalle
Käy kokeilemassa tunnuksia ennakkoon ennen opintojen alkamista.
Ongelmatilanteissa ole yhteydessä helpdesk@oamk.fi.

Tuudo-mobiilisovellus
Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen
hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja
opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä.
Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.
HUOM! Ryhmälle OHS22SM on ladattu materiaalia jo Tuudoon osioon Chat. Liity ryhmään
OHS22SM.
Käy
tutustumassa
ja
tee
Tuudossa
oleva
ennakkotehtävä.
☺

Tuudon voit ladata:
App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi
Yhteystiedot
Ongelmatilanteissa ota rohkeasti yhteyttä!
Tutkintovastaava Maarit Kaskela, maarit.kaskela@oamk.fi p. 050 596 8162 (tavoitettavissa alk.
1.8.2022)
Tiimipäällikkö/tekninen tuki, aikataulut, Satu Pinola satu.pinola@oamk.fi p. 050 4419 349
(tavoitettavissa alk. 8.8.2022)
Tuutoropettaja, Mari Vihelä, mari.vihela@oamk.fi p.040 630 9132 ( tavoitettavissa alk.8.8.2022)
Opinto-ohjaaja Kati Mäenpää, kati.maenpaa@oamk.fi p. 050 336 4971 (tavoitettavissa alk.8.8.2022)
Vuokraopiskelija-asunnoista löydät tietoa osoitteesta www.oulaistenamiraali.fi

