Jatko-opinnot media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon jälkeen
Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit siis jatkaa opintoja esimerkiksi
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Niihin hakeudutaan korkeakoulujen yhteishaun kautta. Kannattaa muistaa myös
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joihin hakeudutaan jatkuvan haun kautta. Voit jatkaa opintojasi muillakin aloilla, kuin
tässä tekstissä mainitaan.
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon jälkeen voit jatkaa esimerkiksi näihin ammattikorkeakoulututkintoihin:
➢ Medianomi AMK, elokuva ja televisio
➢ Medianomi AMK, esitys- ja teatteritekniikka
➢ Medianomi AMK, journalismi
➢ Medianomi AMK, mainonnan suunnittelu
➢ Medianomi AMK, tuotanto ja projektinhallinta
➢ Medianomi AMK, viestintä
➢ Bachelor`s degree programme in media and arts
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voit hakeutua, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen alan
työkokemusta vähintään kolme vuotta.
Alaan liittyviä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi:
➢ Medianomi YAMK, digitaaliset mediapalvelut
➢ Medianomi YAMK, uudistuva journalismi
➢ Kulttuuriala YAMK, digitaaliset ratkaisut
➢ Kulttuuriala YAMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys
➢ Kulttuuriala YAMK, muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen

Yliopistossa voit opiskella esimerkiksi näitä tutkintoja:
➢ Taiteen kandidaatti ja maisteri, audiovisuaalinen mediakulttuuri
➢ Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri, mediatutkimus
➢ Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri, visuaalinen journalismi
Jatkotutkintona yliopistossa voit opiskella esimerkiksi:
➢ Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma
➢ Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma
➢ Taiteen tohtori, humanistiset tieteet
Voit suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, kun sinulla on perustutkinnon jälkeen alan työkokemusta vähintään
kolme vuotta tai työkokemuksen kautta hankittu alan tarvittava osaaminen. Voit suorittaa tutkinnon myös
oppisopimuskoulutuksena.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista voit suorittaa esimerkiksi:
➢ Media-alan AT
➢ Yrittäjän AT
➢ Lähiesimiestyön AT
➢ Media-alan EAT
➢ Esitys- ja teatteritekniikan EAT
➢ Tuotekehitystyön EAT
➢ Johtamisen EAT

Ammattikorkeakoulut

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun jatko-opintopolkuja

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:
-

Medianomi (YAMK), digitaaliset
mediapalvelut
Medianomi (YAMK) uudistuva
journalismi
Kulttuuriala (YAMK), digitaaliset
ratkaisut
Kulttuuriala (YAMK), media- ja
kulttuuriyrittäjyys
Kulttuuriala (YAMK), muotoilu- ja
media-alan uudistava osaaminen
Voit hakea myös muille aloille!

Työelämään

Korkeakoulujen
yhteishaku

Jatkotutkinnot ja –koulutukset:

Erikoisammattitutkinnot:
-

Media-alan EAT
Esitys- ja Ammattiteatteritekniikan EAT
Tuotekehitystyön EAT
tutkinnot
Johtamisen EAT

-

Media-alan AT
Lähiesimiestyön AT
Yrittäjän AT

-

Medianomi (AMK), elokuva ja televisio
Medianomi (AMK), esitys- ja
teatteritekniikka
Medianomi (AMK), journalismi
Medianomi (AMK), mainonnan
suunnittelu
Medianomi (AMK), viestintä
Bachelor's Degree Programme in
Media and Arts
Voit hakea myös muille aloille!

Yhteishaku

Korkeakoulujen
yhteishaku

Väyläopinnot

- Viestinnän, median ja teatterin
tohtoriohjelma
- Informaatiotutkimuksen ja
interaktiivisen median tohtoriohjelma
- Humanististen tieteiden
tohtoriohjelma
- Taiteen tohtori
Haku suoraan
yliopiston
kautta

Työelämään

3 v työkokemuksen jälkeen voit hakeutua
suorittamaan ylempää
Työelämään
ammattikorkeakoulututkintoa
-

Työelämään

Ammattitutkinnot:

Ammattikorkeakoulu-tutkinnot:

Yliopistot

Yliopistotutkinnot:
Jatkuva
haku

Korkeakoulujen
yhteishaku

-

Työelämä
TYÖNHAKU

-

Avoimet
korkeakoulu
-opinnot

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
(mediapalvelujen toteuttaja)

-

Taiteen kandidaatti ja maisteri,
audiovisuaalinen mediakulttuuri
Humanististen tieteiden
kandidaatti ja filosofian maisteri,
mediatutkimus
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja
maisteri, visuaalinen journalismi
Voit hakea myös muille aloille!

Yhteishaku

Yhdistelmäopinnot

