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POLISYRKESHÖGSKOLAN 

 

polamk.fi 

Vaajakatu 2, PB 123, 33721 Tammerfors  

polamk@poliisi.fi  

Tfn 0295 480 121, Fax 0295 411 860  
 

 

Polis (YH): orienterande studier  

Dagarnas teman under de orienterande studierna varierar gruppvis. Fredagarna under de orienterande 

studierna eftersträvar man att arrangera så att de kan utföras som självstudier. Vi skickar ett detaljerat 

program till studerande senast två veckor innan studierna börjar. 

Vecka 1:  

måndag 9.00–17.00  

Inledningen av studierna sker i A-byggnaden, vid huvudingången. Kom i tid till Polamk, eftersom du ska 

anmäla dig och identifiera dig med id-bevis till jouren.  

Dagens teman:  

- Välkomsthälsningar  

- Yrkeshögskoleexamen för polis  

- Kompetensmål för de orienterande studierna  

- Vägledning av tutorlärare  

- Kontroll av intyg och körrätt  

tisdag 8.00–17.00  

Dagens teman:  

- Biblioteket  

- Studiesociala ärenden  

- Informationssäkerhet  

- Studerandekåren  

- Studiemiljön  

17.00– Studerandekårens välkomsttillställning (frivillig)  
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onsdag 8.00–17.00  

Dagens teman:  

- Studiefärdigheter  

- Feedback från urvalsprovet  

- Biblioteket  

- Studiehandledning, orientering för studier i svenska  

- Utgångsnivåtest för finska 

torsdag 8.00–17.00  

Dagens teman:  

- Undervisnings- och förverkligandeplan  

- Elektronisk inlärningsmiljö och inlärningsredskap  

- Studieplan och tillgodoräknande  

- Vägledning för Wilma  

- ICT-färdigheter  

fredag 8.00–17.00  

Dagens teman:  

- Informationssäkerhet  

- ICT-färdigheter  

- Portföljarbete  

- Inlämnande av studieplan  

Vecka 2:  

måndag 9.00–17.00  

Dagens teman:  

- Informationssäkerhet  

- ICT-färdigheter  

- Förberedande kurs finska 

tisdag 8.00–17.00  
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Dagens teman:  

- Inledning av kursen Polisen, individen och samhället  

- ICT-färdigheter  

- Polismuseet  

- Informationssökning  

- Förberedande kurs finska 

onsdag 8.00–17.00  

Dagens teman:  

- ICT-färdigheter  

- Polismuseet  

- Informationssökning  

torsdag 8.00–17.00  

Dagens teman:  

- Samtal om studieplanen  

- ICT-färdigheter  

- Polismuseet  

- Informationssökning 

- Utgångsnivåtest för engelska  

- Respons  

fredag 8.00–17.00  

Dagens teman:  

- Samtal om studieplanen  

- ICT-färdigheter  

- Förberedande kurs i finska 

Detta är ett preliminärt program för de orienterande studierna. Observera att ändringar kan ske i 

programmet.  
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