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Tähtäätkö sosionomiopintoihin?
Haluatko vahvistaa osaamistasi tai vaihtaa alaa?
Raudaskylän sosionomiväylä on vuoden mittainen opintolinja, jossa
suoritetaan päätoimisesti ja lähiopetuksessa Lapin AMK:n ja
Centria AMK:n sosionomiopintoja avoimen ammattikorkeakoulun
opintoina. Linjan suorittaneet voivat hakeutua erillishaun kautta jatkamaan sosionomiopintojaan joko Centrian AMK:n tai Lapin AMK:n
tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
Sosionomiväylän laajuus on 60 opintopistettä. Raudaskylällä suoritettavista opintokokonaisuuksista puolet tulee Lapin AMK:n ja puolet
Centrian opetussuunnitelmista, ammattikorkeakoulujen ensimmäisen ja toisen vuoden opinnoista. Raudaskylällä suoritetut opinnot
hyväksiluetaan täysimääräisenä molempien ammattikorkeakoulujen
sosionomiopinnoissa.
Sekä Lapin että Centrian AMK:ssa on sopimuksiemme mukaisesti vuosittain kiintiöitynä 10 opiskelupaikkaa Raudaskylän
sosionomiväylän suorittaneille, alalle soveltuville opiskelijoille.
Opiskelija valitsee Raudaskylän opintojensa alussa, kumpaan ammattikorkeakouluun hän tähtää sosionomiopintojaan jatkamaan.
Sosionomiväylän opiskelija on Raudaskylän opiston lisäksi kirjoilla
sekä Lapin AMK:n että Centrian AMK:n avoimessa AMK:ssa. Opiskelijalla on siten käytettävissään kummankin ammattikorkeakoulun verkkopalvelut, kuten oppimisympäristöt ja kirjastopalvelut.

KENELLE?
Raudaskylän sosionomiväylä soveltuu ylioppilaille tai toisen
asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneille, jotka tähtäävät
jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa. Hakija voi myös olla jo
sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä, korkeakoulututkintoa
tavoitteleva alan ammattilainen. Koulutus soveltuu myös korkeakoulutetuille alanvaihtajille.
Raudaskylän sosionomiväylällä suoritetaan ammattikorkeakouluopintoja, joten opiskelun vaatimukset ovat korkeakoulutasoiset.
Väylä tarjoaa kuitenkin ensikosketuksen korkeakoulumaailmaan,
sillä opiston turvallisessa ympäristössä ja pienissä ryhmissä on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Väyläopintojen aikana
opiskelutaidot vahvistuvat ja valmius korkeakouluopinnoihin kasvaa.

HAKEMINEN
Raudaskylän sosionomiväylän pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto, ammatillinen perus- tai näyttötutkinto tai suoritettuja osia
lukio- tai ammatillista opinnoista. Sosionomiväylään haetaan sähköisesti suoraan oppilaitokseen jatkuvan haun kautta. Koulutuksessa on
20 aloituspaikkaa. Kaikki hakijat haastatellaan.

KUSTANNUKSET
Raudaskylän sosionomiväylällä opiskelu on maksullista. Koulutuksen
hinta on 3950 € ja se on mahdollista maksaa 1–8 osassa. Lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulevat Centria AMK:n ja Lapin AMK:n avoimen
AMK:n opintomaksut, yhteensä 300 €.
Opiskelu on päätoimista ja opiskelijalla on oikeus hakea Kelan opintotukea. Opistolla on mahdollista asua asuntolassa opintojen ajan. Myös
asumiseen on mahdollista saada tukea.

Kestävä kehitys
Olemme kestävän kehityksen oppilaitos
ja kestävät arvot ohjaavat jokapäiväistä
toimintaamme.

YHTEYSTIEDOT
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska
info@rko.fi
08 4276 200
(Puhelinvaihde ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14)

Raudaskylän Kristillinen Opisto on syksyllä vuonna 1920
toimintansa aloittanut kansanopisto, jonka historia
vie herännäisyyteen – siitä sana “kristillinen” opiston
nimessä. Meille se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että
hyväksymme erilaisuuden iästä, kansallisuudesta,
taustasta tai elämänkatsomuksesta riippumatta.
Monipuolisen koulutustarjontamme lisäksi tarjoamme
upeat puitteet monenlaisten tapahtumien,
juhlien, kokousten ja leirien järjestämiseen. Meillä
voi myös majoittua kotoisasti pienemmällä tai
isommalla porukalla.
AIKUISTEN PERUSOPETUS – myös etäopetuksena
AIKUISTEN PERUSOPETUS MAAHANMUUTTAJILLE
LUKIO
ETÄLUKIO

Lue lisää ja hae!

RKO.fi/Sosionomivayla
Raudaskylän Kristillinen Opisto
@rko.fi

TUVA – Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
OMA POLKU – Opistovuosi oppivelvollisille
RAUDASKYLÄN SOSIONOMIVÄYLÄ
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN
AMMATTITUTKINTO
SEURAKUNTA- JA HAUTAUSPALVELUALAN
AMMATTITUTKINTO
KUNTOUTUS-, TUKI- JA OHJAUSPALVELUJEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
LYHYTKURSSEJA & TÄYDENNYSKOULUTUKSIA

Nähdään Raudaskylällä!

