Jatko-opinnot puusepänalan 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.
Puusepänalan perustutkinnon jälkeen voit jatkaa esimerkiksi näihin ammattikorkeakoulututkintoihin:
➢ Insinööri AMK, puuteollisuus
➢ Muotoilija AMK
➢ Muotoilija AMK, biotuotemuotoilu
➢ Muotoilija AMK, sisustusarkkitehtuuri- ja kalustemuotoilu
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voit hakeutua, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen alan
työkokemusta vähintään kolme vuotta.
Alaan liittyviä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi:
➢ Insinööri YAMK, InnoTech-liiketoiminta
➢ Insinööri YAMK, tekniikka
➢ Muotoilija YAMK

Yliopistossa voit opiskella esimerkiksi näitä tutkintoja:
➢ Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri, materiaalitekniikka
➢ Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri, käsityönopettaja
➢ Taiteen kandidaatti ja maisteri, muotoilu
➢ Taiteen kandidaatti ja maisteri, teollinen muotoilu
➢ Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri, taidehistoria ja taidekasvatus
Jatkotutkintona yliopistossa voit opiskella esimerkiksi:
➢ Filosofian tohtori
➢ Taiteen tohtori
➢ Tekniikan tohtori
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:
➢ Taideteollisuusalan AT
➢ Puuteollisuuden AT
➢ Yrittäjän AT
➢ Taideteollisuusalan EAT
➢ Puuteollisuuden EAT
➢ Tuotekehitystyön EAT
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