Väylä- ja polkuopinnot Brahessa
ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun
Pelialan polkuopinnot
Mediakeskus Lybeckerillä voit opiskella peligraafikoksi mediaalan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa ja suorittaa samalla
60 opintopistettä AMK-opintoja Kajaanin ammattikorkeakouluun.
Hyvällä opintomenestyksellä suoritetut opinnot avaavat mahdollisuuden hakeutua Kajaanin ammattikorkeakouluun ilman valintakoetta. Ylioppilaille ja aiemman ammatillisen tutkinnon omaaville
opintoaika on 2 vuotta (peruskoulupohjaiset 3 vuotta), jonka
jälkeen ammattikorkeakouluopinnot kestävät noin 2,5 vuotta.
Opintojen jälkeen voit työllistyä erilaisiin pelialan tai mainosalan
työtehtäviin.
Miten hakeudun opintoihin: Hae opiskelemaan Koulutuskeskus
Braheen media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon
audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalle joko yhteishaussa tai
jatkuvassa haussa. Polkuopintojen suorittaminen on mahdollista
osana media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa ja mahdollisuudesta kerrotaan kaikille perustutkinto-opiskelijoille.
Mihin korkeakouluopintoihin polku johtaa:
Tradenomi, tietojenkäsittely (peliala) Kajaanin amk, Kajaani
Kysy myös mahdollisuudesta opiskella korkeakouluopinnot
Kamkin Raahen toimipaikassa!

Oamk Highway -väyläopinnot
Ovet informaatioteknologian, tekniikan tai luonnonvara-alalle
Oamkiin avautuvat, kun suoritat ammatillisen perustutkinnon
sekä 15 opintopistettä Oamkin korkeakouluopintoja. Suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoasi, joten valmistut
nopeammin. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia. Väyläopiskelu
ei ole alasidonnaista, eli voit valita sinua kiinnostavan väylän
riippumatta siitä, millä alalla Brahessa opiskelet.
Miten hakeudun opintoihin: Ole ensin yhteyksissä omaan opinto-ohjaajaasi Brahessa. Ilmoittautuminen korkeakouluopintoihin
pitää kuitenkin tehdä itse. Raahessa opiskelevana (tekniikan,

palvelujen ja luovat alat) saat väyläopiskelijana tarvittaessa
matematiikan ja fysiikan opetusta. Matematiikan kurssi opetetaan
Oamkin tavoitteiden mukaisesti. Halutessaan highway-opinnot voi
tehdä myös täysin itsenäisesti.
Väyliä on tarjolla seuraaviin Oamkin korkeakoulututkintoihin:
Informaatioteknologia
Tietojenkäsittelyn tradenomit toimivat valmistuttuaan digitaalisten tuotteiden ja palvelujen parissa suunnitellen, toteuttaen ja
testaten esimerkiksi verkkosivuja ja -palveluja sekä mobiilisovelluksia tai kehittäen digitaalista markkinointia.
Tietotekniikan insinöörinä työsi voi olla ohjelmistoprosessien
hallintaa, ohjelmointia, sulautettujen järjestelmien, mobiilisovellusten, käyttöliittymien, www-palveluiden, elektroniikan tai mittausja testausjärjestelmien suunnittelua ja toteuttamista.
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot
Agrologina työskentelet luonnonvara-alalla, joka on vakaa toimiala
ja jossa on tarvetta monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy ja tuotantorakenne kehittyy kohti suurempia yksiköitä. Ympäristönäkökohdat ja vastuullinen ruoantuotanto ovat yhä tärkeämpiä.
Tekniikka
Insinöörit voivat ratkoa energiantuotantoon ja -kulutukseen
liittyviä haasteita, osallistua eri laitteiden ja koneiden suunnitteluun
tai kehittää sähkö- ja automaatioteknisiä ratkaisuja. Suorittamalla
toisen asteen koulutuksen ja Oamk Highway -opinnot opiskelijalle luvataan opiskelupaikka jostakin seuraavista/seuraavissa
tekniikan tutkinto-ohjelmissa:
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK), Konetekniikka
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK), Talotekniikka
Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohto

KAMK Start -väyläopinnot

Centrian vauhtiväylät

KAMKstart on Kajaanin ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus,
jonka suorittamalla sinulla on mahdollisuus varmistaa ammatillisesta koulutuksesta valmistumisen jälkeinen opiskelupaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulussa. KAMKstart-opinnoissa opiskelija suorittaa 15 opintopistettä haluamaltaan alalta samaan aikaan
toisen asteen opintojen kanssa tai enintään vuosi 2. asteelta
valmistumisen jälkeen. Opiskelija voi hakea erillishaussa Kajaanin
ammattikorkeakouluun, kun hän on suorittanut vaaditut opinnot ja
valmistuu viimeistään hakukeväänä toisen asteen oppilaitoksesta.
KAMKstart-opinnot voi tehdä täysin itsenäisesti, mutta lähiopetusta ja tukea on myös tarjolla Brahen puolesta. Opiskelija sopii
KAMKstart-opintoihin hakeutumisesta oman toisen asteen
oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen ilmoittautumista
opintoihin. Lisätietoa saat osoitteesta hakijapalvelut@kamk.fi.

Vauhtiväylän kautta voit hakeutua Centriaan opiskelemaan
tekniikan ja liiketalouden koulutusaloille. Suoritettuasi toisen
asteen tutkinnon sekä vaaditun määrän (16-20 op) koulutusalan
opintoja ammattikorkeakoulussa voit hakea Centrian tutkintokoulutukseen osallistumatta valintakokeeseen. Ennen hakeutumista
vauhtiväyläopintoihin opiskelijan tulee keskustella opintojen
aloittamisesta oman opinto-ohjaajansa kanssa. Vauhtiväyläopinnot ovat pääasiallisesti täysin verkossa suoritettavia opintoja.

Sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunta-alalla voi olla erillisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka vaikuttavat opiskelupaikan myöntämiseen. Lisäksi näille aloille voi olla erillinen haastattelu joko ennen
opintojen aloittamista tai siinä vaiheessa, kun opiskelija hakee
erillishaussa koulutukseen.
KAMK Start Insinööriksi
KAMKstart Insinööriksi -opinnoissa mukana on kolme
insinööritutkintoa:
– Insinööri (AMK), Konetekniikka
(mahdollista opiskella myös Raahessa)
– Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka
– Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
(mahdollista opiskella myös Raahessa)
KAMK Start Liiketaloustradenomiksi
KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liiketalouden päivä- tai monimuotokoulutukseen.
KAMK Start Restonomiksi
KAMKstart Restonomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan
matkailun päivä- tai monimuotokoulutukseen.
KAMK Start Liikunnanohjaajaksi
KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liikunnan päiväkoulutukseen, mikäli hakija täyttää liikunnanohjaajakoulutuksen kelpoisuusvaatimukset.
KAMK Start Sairaanhoitajaksi / Terveydenhoitajaksi
KAMKstart sairaan- tai terveydenhoitajaksi -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon riippumatta
hakeutuuko opiskelemaan sairaanhoitajan vai terveydenhoitajan
tutkinto-opintoihin. KAMKstart Sairaanhoitajaksi/terveydenhoitajaksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan päivä- tai monimuotokoulutukseen, mikäli hakija täyttää sairaan- ja terveydenhoitajan
koulutuksen kelpoisuusvaatimukset.
KAMK Start Sosionomiksi
KAMKstart Sosionomiksi -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka
voidaan hyväksilukea tutkintoon. KAMKstart Sosionomiksi -opinnot
oikeuttavat opiskelupaikkaan sosionomin monimuotokoulutukseen,
mikäli hakija täyttää koulutuksen kelpoisuusvaatimukset.

Liiketalouden vauhtiväylä. Vauhtiväylän kautta opiskelija voi
hakeutua Centriaan Kokkolan suomenkieliseen liiketalouden
koulutukseen tai englanninkielisiin BBA-opintoihin. Vauhtiväyläopinnoilla voi hakea päivätoteutuksiin
Tekniikan vauhtiväylä. Vauhtiväylän kautta opiskelija voi
hakeutua Centriaan seuraaville tekniikan koulutusaloille:
– Konetekniikka
– Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka
– Sähkö- ja automaatiotekniikka
– Tuotantotalous
Tietotekniikan vauhtiväylä. Vauhtiväylän kautta opiskelija voi
hakeutua Centriaan opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa
sekä suomenkielisiin että englanninkielisiin ohjelmiin.

Lapin amk:n kuvataiteen väylä
Mediakeskus Lybeckerin opiskelijat voivat hakeutua opiskelemaan
Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteilija (AMK) -opintoihin.
Lapin amk:n kuvataiteen opinnot painottuvat erityisesti digitaaliseen taiteeseen. Hakeminen kuvataiteen väyläopintoihin tapahtuu
keväisin.
Ole yhteydessä luovien alojen opinto-ohjaajaan, jos haluat
hakea kuvataiteilijan väylälle. Opinto-ohjaajan kanssa käydyn
keskustelun jälkeen voit ilmoittautua opintoihin mukaan. Opinto-ohjaaja ilmoittaa väyläopintoihin hakevat opiskelijat ammattikorkeakoululle. Väyläopinnoissa suoritetaan 15 op kuvataiteen
opintoja Lapin ammattikorkeakouluun. Niiden ja ammatillisen
perustutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista päästä
tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

Satakunnan amk:n kuvataiteen väylä
Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen väyläopintoihin
voivat ilmoittautua Mediakeskus Lybeckerin opiskelijat (suositellaan 2. tai 3. vuoden opiskelijoille). Vuosittain haettavia paikkoja
on 2 kpl. Hakemus jätetään suoraan SAMK:n väyläopintohakuun
(haku verkko-opintojen yksikköön). Hakemus tehdään yhdessä
opinto-ohjaajan kanssa.
Opintoihin kuuluu etäopintoina englanti, ruotsi ja ammatillinen
viestintä sekä lähiopetuksena taiteen peruskurssi ja valintakurssi.
Lähiopetus järjestetään Kankaanpään kampuksella, josta opiskelijamajoitus on varattava erikseen. Väyläopinnot suoritettuasi
pääset suorittamaan Satakunnan ammattikorkeakoulun
kuvataiteilija (AMK) -tutkintoa. Opinnot painottuvat perinteisten
ja modernien taiteenalojen toteuttamiseen, tuottamiseen ja
ammattitaiteilijana toimimiseen.

LISÄTIETOA
Pelialan polkuopinnot: www.brahe.fi/luovat-alat/peligraafikon-amk-polkuopinnot
Oamk Highway -väylä: www.oamk.fi/fi/koulutus/oamk-highway
KAMK Start: www.kamk.fi/fi/Hakijalle/KAMKstart
Centrian vauhtiväylä: net.centria.fi/koulutus/avoin-amk/vaylaopinnot-toisen-asteen-opiskelijoille
Lapin amk:n kuvataiteen väylä: www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/Avoin-AMK/Korkeakouluopintojen-vayla
SAMK kuvataide: www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/amk-tutkinto/kuvataide

