LIIKUNNANOHJAAJA
(YLEMPI AMK)

Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen
Tule vauhdittamaan etenemistäsi työelämässä! Liikunta-alan
ylempi koulutus KAMKissa avaa sinulle mahdollisuuksia kehittää
omaa työtäsi. Se haastaa sinua kehittymään edelleen liikunnanohjaajana ja viemään eteenpäin ihmisten hyvinvointia ja terveyttä
johtamisen näkökulmasta.

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen
koulutus,
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

Miltä kuulostaisi jatkaa opiskelemista työn ohessa? Kajaanin ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2020 liikunnanohjaajan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus: Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen.
Koulutus antaa saman kelpoisuuden kuin tiedekorkeakoulujenkin vastaavat tutkinnot. Koulutus on työelämän kehittämistutkinto, jonka voit suorittaa noin kahdessa vuodessa. Tarkemmat tiedot koulutuksesta saat tästä esitteestä.
Voisiko tämä koulutus olla Sinulle sopiva tilaisuus jatkaa
opintojasi, kehittää ja syventää osaamistasi ja asiantuntijuuttasi? Opinnot voit suorittaa työn ohessa. Luvassa on uuden
oppimista ja soveltamista työyhteisöön, haasteita ja mahdollisuuksia, verkostoitumista ja uusia kokemuksia kehittyvässä
oppimisympäristössä Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Perttu Huusko
koulutuksen koordinoija
p. 044 52 53 985, perttu.huusko@kamk.fi

Koulutukseen haetaan kevään
yhteishaussa 17.3-31.3.2021
osoitteessa www.opintopolku.fi.

LIIKUNNANOHJAAJA (YLEMPI AMK)
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
JOHTAMISOSAAMINEN 20 op
• Itsensä johtaminen 5 op
• Henkilöstöjohtaminen 5 op
• Strateginen johtaminen 5 op
• Talouden johtaminen 5 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valittavana mm.
• Liikuntajohtaminen 5 op
• Henkilöstöjohtamisen juridiikka 5 op
• E-business 5 op
• Hyvinvointiteknologia 5 op
• Data-analytiikka ja tekoäly 5 op
• Strateginen markkinointi 5 op
• Studying and Working in International Enviroment 5 op
• Asiakaskokemyksen johtaminen 5 op
• Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva 5 op

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 10 op
• Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op
• Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5 op

KEHITTÄMISTEHTÄVÄ/OPINNÄYTETYÖ 30 op

Opintojen rakenne ja ajoitus
Syventävät opinnot 30 op
2021-2022

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Opinnäytetyö 30 op

-ajankohtaisia syksystä 2021 alkaen

- aloitetaan 2022 syksyllä

Johtamisosaaminen 20 op
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 10 op

Yhteiset kaikille valittavat
opintojaksot KAMKin tarjonnasta

Opintojen aikataulu ja toteutus
Koulutus on monimuotokoulutus ja opinnot on suunniteltu
suoritettavaksi noin kahdessa vuodessa työn ohessa.
Opinnot aloitetaan orientaatiopäivillä syyskuun alussa.
Opintojaksoihin sisältyy lähiopetusta, verkko-opintoja,
itsenäisiä tehtäviä ja ryhmätehtäviä. Lähiopetusta on keskimäärin 2 pv/kk. Opinnoissa korostuvat itsenäinen
työskentely ja etätehtävien tekeminen.
Opiskelijoilla on hyvä mahdollisuus kohdentaa oppimis-

Opinnäytetyö

tehtävänsä omaan työpaikkaansa tai valitsemansa
organisaation liiketoiminnan ja työympäristön kehittämiseen.
Koulutuksessa tarkastellaan liikunta-alaa laaja-alaisena ja
verkostoituneena toimintaympäristönä. Liikunta-alan
ylemmässä koulutuksessa opit reagoimaan työelämän
toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin.
Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto avaa sinulle
mahdollisuuksia kehittää omaa työtäsi tai etsiä entistä
haastavampia työtehtäviä.

LIIKUNNANOHJAAJA (YLEMPI AMK)
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Koulutusala:
Liikunta-ala
Tutkinto:
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK),
Master of Sports Studies
Koulutuksen laajuus ja kesto:
90 op, monimuoto-opiskeluna työn ohessa 2 vuotta
Hakukelpoisuus:
Pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi liikunnanohjaaja (AMK) tai
restonomi (AMK).
Lisäksi vaaditaan tämän jälkeen hankittu vähintään kahden
(2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan
hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Soveltuva
tutkinto ja työkokemus harkitaan tapauskohtaisesti.
Työkokemuksen tulee olla kertynyt 31.7. mennessä. *

Koulutuksen tavoitteet:
•
Koulutus antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet
liikunta-alan liiketoimintaosaamisen, asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan
kehittämiseen.
•
Koulutus antaa opiskelijoille valmiudet liikunta-alan
tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen alati
muuttuvassa työelämässä.
•
Koulutuksen suorittanut saa valmiudet toimia alan
vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.
•
Koulutuksesta saa valmiudet toimia monialaisissa ja
moniammatillisissa työryhmissä.
•
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle
valmiudet kehittää ja vahvistaa työyhteisöä.

*Poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tutkinnon ennen korkeakoulututkintoa. Tällöin hakukelpoisuuden edellyttämät kolme työkokemusvuotta voivat olla opistoasteen
tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Tutkinto ja
työkokemus harkitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja
Kajaanin AMK, Hakijapalvelut
puh. 044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut@kamk.fi

Hakeminen
www.opintopolku.fi
Valinta-aikataulu ja ohjeet
www.kamk.fi

Hakuaika
17.3-31.3.2021

