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1 OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN TUTKINTOKOULUTUKSISSA
Menettelyohjeessa kuvataan, miten opiskelijan aikaisempia / muualla hankittuja opintoja ja osaamista
hyväksiluetaan ja miten hyväksilukemisen prosessi tutkintokoulutusten osalta Poliisiammattikorkeakoulussa ja Pelastusopistossa etenee.

Opiskelija tekee hakemuksen opintojensa ja osaamisensa hyväksilukemisesta Osaamisen tunnustaminen -lomakkeella Wilmassa. Hakemus täytetään OPS-puun kautta osa- tai opintojaksokohtaisesti.
Opiskelija hakee opintojensa / osaamisensa tunnustamista ennen osa- tai opintojakson alkua. Päätöksenteolle on varattava kaksi (2) viikkoa aikaa. Osaamisen näytöstä opiskelija sopii aina erikseen
vastuuopettajan kanssa.
Kun hyväksilukuhakemukseen on tehty myönteinen päätös ja suoritusmerkintä on kirjattu opiskelijan
tietoihin, ei em. osa- tai opintojaksoa voi enää suorittaa muulla tavoin.
1.1 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen (ts. korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muualla suoritetuilla opinnoilla voi korvata tutkintoon kuuluvia opintoja tai niitä voi sisällyttää tutkintoon.
Tutkinnon opetussuunnitelmassa olevia opintoja voidaan korvata muualla suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla, jotka ovat laajuudeltaan, oppimistavoitteiltaan ja sisällöltään vastaavia. Yhdellä
opintosuorituksella tai osaamisella voi hakea hyväksilukua vain yhteen opintojaksoon.
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Muualla suoritettuja tutkintoon soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa vapaasti valittaviin opintoihin. Muualla suoritettujen korkeakouluopintojen on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista sekä tuettava ammatillisen osaamisen kehittymistä. Opiskelijan pitää
hakemuksessaan perustella, miten muualla suoritetut sisällytettävät opinnot tukevat ko. tutkinnon
ammatillista kehittymistä.
Ulkomailla opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot sisällytetään opintoihin täysimääräisesti vapaasti
valittaviin opintoihin. Opiskelijan tulee tehdä sisällyttämishakemus Wilmassa, kuten muistakin sisällytettävistä opinnoista.
Ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa sisällytettävien opintojen tulee olla (vähintään) ammattikorkeakoulutasoisia tai yliopiston opinnoissa perusopintotasoisia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa niiden tulee olla ylemmän ammattikorkeakoulun tasoisia tai yliopiston opinnoissa aineopintotasoisia.
Korvatut ja aikaisemmin muualla suoritetut korkeakoulutasoiset sisällytettävät opintojaksot kerryttävät
vapaasti valittavien opintojaksojen opintopisteitä, mutta ne eivät kerrytä opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä. Opintojen aikana muualla suoritetut sisällytettävät opinnot kerryttävät opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä (esim. samaan aikaan avoimessa korkeakoulussa suoritettavat opinnot, mutta ei
ole tutkinto-oikeutta korkeakoulussa).
Tutkintoihin voidaan hyväksilukea pääsääntöisesti korkeintaan kymmenen (10) vuotta vanhat opinnot.
Yli 10 vuotta vanhojen suoritusten osalta opettaja varmistaa osaamisen erikseen sovittavalla tavalla
(esim. lähtötasotesti, työtodistukset, muu näyttö). Tämä koskee myös esimerkiksi valtionhallinnon
kielitutkintoa ja yleisiä kielitutkintoja.
Hyväksilukua haetaan alkuperäisellä suoritustodistuksella.
Pääsääntöisesti hyväksiluetuista opinnoista annetaan arviointi Polamkin opetussuunnitelman mukaisesti (1-5 tai hyväksytty), paitsi jos:


aiemmin suoritettu opinto on arvioitu hyv/hyl, jolloin numeraalista arviointia ei voi antaa



aiemmin suoritettu opinto on arvioitu jollain muulla arviointiasteikolla, jolloin annetaan arvosanaksi hyväksytty



useampi opintojakso tallennetaan samaan suoritukseen, jolloin annetaan arvosanaksi hyväksytty.
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Osakorvaavuuden arviointi: Opinto- tai osajakso arvioidaan Polamkin opetussuunnitelman mukaisesti
(1-5 tai hyväksytty). Opettaja voi käyttää arvioinnissa hyväkseen sekä aiemman opintosuorituksen
arvosanaa että täydennyksen/näytön arviointia.
Ulkomailla opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen arvosanat siirretään samojen periaatteiden mukaisesti.
Opiskelija voi suorittaa opintojen aikana Polamkissa tarjottavia vapaasti valittavia opintoja ilman rajoitusta. Myös opintojen aikaisessa opiskelijavaihdossa ulkomailla suoritettuja opintoja voi sisällyttää
tutkintoon ilman rajoitusta. Aikaisemmin tai muualla suorittuja opintoja voi sisällyttää tutkintoon vain
sen verran, mitä kyseisessä tutkinnossa on määritelty vapaasti valittavien opintojen lukumääräksi.
Hyväksilukuprosessi:
1) Osaamisen vertailu opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja opintosuunnitelman laatiminen


Opintojen alussa opiskelija vertailee osaamistaan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja
laatii opintosuunnitelmansa opettajatuutorin / hops-ohjaajan avustuksella.



Opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan / hops-ohjaajan kanssa voi käydä ohjauskeskustelun, jossa käydään läpi opiskelijan aikaisemmin suorittamat opinnot ja mahdollisuudet niiden hyväksilukemiseen.



Hyväksiluvun edellytyksenä on, että osaaminen vastaa kyseisen opinto- tai osajakson opetussuunnitelman osaamistavoitteita ja että opiskelijan hankkima osaaminen on edelleen ajantasaista.

2) Hyväksilukuedellytysten selvittäminen


Opiskelija keskustelee vastuuopettajan / vastuuhenkilön / hops-ohjaajan kanssa hyväksilukuedellytyksistä.



Opintojakso voidaan myös hyväksilukea osittain. Tällöin opinto- tai osajaksosta vastaava opettaja tekee ehdotuksen mahdollisista lisäsuorituksista, joilla opiskelija voi täydentää aikaisemmin oppimaansa.



Opiskelija tekee hyväksilukuhakemuksen Wilmaan myös siinä tapauksessa, että kyseessä on
osakorvaavuus.



Osaamisen tunnustamisen hakemukset voi tehdä vain voimassa olevan opetussuunnitelman
mukaisista opinto- ja osajaksoista.
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Opiskelija esittää hakemukseensa liittyvät alkuperäiset todistukset vastuuopettajalle mahdollisimman pian.

3) Opiskelija tekee opintojen hyväksilukuhakemuksen


Opiskelija valitsee Wilmassa Opinnot ja HOPS -kohdasta ops-puustaan opinto- tai osajakson,
josta hän haluaa hyväksiluettavuutta hakea.



Opiskelija tekee hakemuksen hyväksiluettavista opinnoistaan Osaamisen tunnustaminen lomakkeella Wilmassa ja liittää todistukset hakemuksen liitteiksi.



Osaamisen tunnustamisen perusteeksi (tyypiksi) valitaan "Osaaminen hankittu opinnoissa" kohta. Opiskelija voi täydentää hakemustaan siihen asti, kunnes seuraava käsittelijä (vastuuopettaja) on tehnyt siihen merkintöjä.



Opiskelija valitsee opinto- tai osajakson toteutussuunnitelmassa mainitun vastuuopettajan valikosta.



Jos opiskelija haluaa perua hakemuksen, opettaja hylkää hakemuksen ja kirjoittaa Perustelukenttään, että opiskelija on perunut hakemuksen.

4) Päätös opintojen hyväksilukemisesta ja tiedoksisaanti


Vastuuopettaja saa Wilmaan ilmoituksen saapuneista hyväksilukuhakemuksista.



Vastuuopettaja käsittelee opiskelijan hyväksilukuhakemuksen ja tekee päätöksen muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta. Vastuuopettaja voi pyytää opiskelijalta tarvittaessa lisätietoja. Vastuuopettaja merkitsee päätökseensä, minkä opintojen tms. perusteella hyväksiluku on tehty.



Päätöksentekijä (vastuuopettaja) merkitsee Perustelut-kenttään seuraavat tiedot:
1. Korkeakoulu, jossa opintosuoritus on tehty
2. Opintojakson nimi
3. Opintojakson laajuus (opintopistemäärä)
4. Päivämäärä, milloin opiskelija on suorittanut opintojakson (suorituksen pvm tai ellei ole,
niin todistuksen pvm)
5. Suorituksen arvosana / arviointi



Päätöksentekijä (vastuuopettaja) kirjaa hakemukseen käsittelypäivämäärän, jolloin päätös on
tehty.



Päätöksentekijä (vastuuopettaja) merkitsee päätökseen tarvittavat perusteet (laki Poliisiammattikorkeakoulusta, tutkinnon opetussuunnitelma ja tutkintosäännön oikea pykälä).



Tehdystä päätöksestä tulee tieto opiskelijalle Wilmaan. Muutoksenhakuaika alkaa kulua, kun
opiskelija tästä päätöksestä tiedon saatuaan kirjautuu seuraavan kerran Wilmaan.
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Päätöksen mukana on oikaisuohje.

5) Kirjaaminen opintorekisteriin ja päätösten arkistointi


Suunnittelija kirjaa opintosuoritukset Wilmaan.



Opiskelija saa tiedon hänelle tehdystä arviointimerkinnästä Wilman ops-puun kautta.

6) Oikaisupyyntö


Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen hyväksilukua koskevaan päätökseen, hän voi jättää siihen
oikaisupyynnön Poliisiammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun
hän on saanut tiedon päätöksestä (laki Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013).

1.2 Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen
Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen
on hankittu.
Opiskelija voi itsearvioinnin, dokumenttien ja muiden näyttötapojen avulla hakea opintojaksojen osittaista tai täydellistä hyväksilukua, mikäli hänellä on osaamistavoitteiden mukaista aiempaa osaamista.
Opiskelijan aikaisemmin hankittua osaamista tunnistetaan vertaamalla sitä opintojakson ja/tai tutkinnon tai niiden osien osaamistavoitteisiin ja sisältöihin ja arvioidaan missä määrin opiskelijan osaaminen vastaa niitä.
Merkittävää on siis hankittu osaaminen ja sen tunnistaminen. Esim. työkokemus sinällään ei riitä hyväksilukemisen perusteeksi.
1) Opintosuunnitelman laatiminen ja osaamisen vertailu opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin


Opiskelija laatii opintosuunnitelmansa heti opintojen alussa opettajatuutorin / hops-ohjaajan
avustuksella.



Opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan / hops-ohjaajan kanssa voi käydä ohjauskeskustelun, jossa käydään läpi opiskelijan aikaisemmin suorittamat opinnot ja mahdollisuudet niiden hyväksilukemiseen.



Hyväksiluvun edellytyksenä on, että osaaminen vastaa kyseisen opinto- tai osajakson opetussuunnitelman osaamistavoitteita ja että opiskelijan hankkima osaaminen on edelleen ajantasaista.

Päätös

ID-2141202

7 (12)

2) Hyväksilukuedellytysten selvittäminen


Opiskelija keskustelee vastuuopettajan kanssa hyväksilukuedellytyksistä, näyttötavasta ja aikataulusta.



Opiskelija esittää hakemukseensa liittyvät alkuperäiset todistukset vastuuopettajalle mahdollisimman pian.

3) Opiskelija tekee osaamisen hyväksilukuhakemuksen


Opiskelija valitsee OPS-puusta opinto- tai osajakson, josta hän haluaa hyväksiluettavuutta hakea.



Opiskelija tekee hakemuksen hyväksiluettavista opinnoistaan Osaamisen tunnustaminen lomakkeella Wilmassa ja liittää todistukset hakemuksen liitteiksi.



Osaamisen tunnustamisen perusteeksi valitaan "Osaaminen hankittu työelämässä tai muulla
tavoin" -kohta.



Opiskelija voi täydentää hakemustaan siihen asti, kunnes seuraava käsittelijä (vastuuopettaja)
on tehnyt siihen merkintöjä. Jos opiskelija haluaa perua hakemuksen, opettaja hylkää hakemuksen ja kirjoittaa Perustelu-kenttään, että opiskelija on perunut hakemuksen.



Oleellista on, että opiskelija kuvaa täsmällisesti, mitä opintojen tavoitteisiin liittyvää osaamista
hänellä on.



Opiskelija valitsee opinto- tai osajakson toteutussuunnitelmassa mainitun vastuuopettajan valikosta.

4) Opiskelija osoittaa osaamisensa


Opettaja saa Wilmaan ilmoituksen saapuneista hyväksilukuhakemuksista.



Vastuuopettaja on yhteydessä opiskelijaan ja sopii osaamisen tunnistamisen menettelytavoista.



Opiskelija osoittaa osaamisensa kyseisestä opinto- tai osajaksosta sen vastuuopettajan laatiman suunnitelman mukaisesti.



Opiskelijan tulee pyydettäessä saada opinto- tai osajakson vastuuopettajalta ohjausta tarvittavan dokumentaation tai suorituksen valmisteluun.

5) Opinto- tai osajaksosta tai opinnoista vastaava opettaja arvioi osaamisen ja tekee päätöksen
hyväksilukemisesta
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Osaamisen arvioinnista vastaa opinto- tai osajakson vastuuopettaja.



Osaamista arvioitaessa arvioidaan esitetyn näytön hyväksyttävyyttä, riittävyyttä, luotettavuutta
ja ajantasaisuutta verrattuna kyseisen opinto- tai osajakson osaamistavoitteisiin.



Mikäli opiskelijan osaaminen vastaa opinto- tai osajaksolle asetettuja osaamisen tavoitteita (eli
osaaminen on tunnistettavissa) se voidaan tunnustaa ja hyväksilukea. Muussa tapauksessa
opiskelijaa voidaan kehottaa täydentämään osaamistaan tai osallistumaan normaalisti opintotai osajakson toteutukselle.



Hylättyä osaamisen näyttöä ei voi uusia.



Opiskelijan suoritus arvioidaan opetussuunnitelmassa opinto- tai osajaksolle määritellyllä arviointiasteikolla ja arviointikriteereillä.



Päätöksen osaamisen hyväksiluvusta tekee kyseisen opinto- tai osajakson vastuuopettaja.



Opettaja kirjaa päätöksensä, perustelut päätökselle, näyttötavan, jolla osaaminen varmistetaan
sekä päätöksentekopäivämäärän Wilmaan hyväksilukuhakemukseen.



Opettajalla on velvollisuus säilyttää arviointiperusteet ja opintosuoritukset tutkintosäännön mukaisesti.



Päätöksentekijä merkitsee päätökseen tarvittavat perusteet (laki Poliisiammattikorkeakoulusta,
tutkinnon opetussuunnitelma ja tutkintosäännön oikea pykälä)



Tehdystä päätöksestä tulee tieto opiskelijalle Wilmaan. Muutoksenhakuaika alkaa kulua, kun
opiskelija tästä päätöksestä tiedon saatuaan kirjautuu seuraavan kerran Wilmaan.



Päätöksen mukana on oikaisuohje.

6) Opinto- tai osajakson kirjaaminen opintorekisteriin


Opettaja kirjaa opiskelijalle normaalisti arvioinnin opiskelijan ops-puuhun kun näyttö on annettu
opintojakson arviointiasteikon mukaisesti.



Opiskelija näkee hänelle tehdyn arviointimerkinnän Wilman kautta.

7) Oikaisupyyntö


Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen hyväksilukua koskevaan päätökseen, hän voi jättää siihen
oikaisupyynnön Poliisiammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun
hän on saanut tiedon päätöksestä (laki Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013).

1.3 Tutkintoon vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukeminen
Kaikki tutkintoon vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voidaan hyväksilukea.
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Jos kyseessä on yli 10 vuotta vanha opintosuoritus / todistus, osaaminen varmistetaan erillisellä näytöllä. Osaamisen varmistamisen tavat on kuvattu tarkemmin kieliopintojen toteutussuunnitelmissa.
1.3.1 Formaalisti opitun kieli- ja viestintäosaamisen hyväksiluvut
Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamalla vastaavan tai soveltuvan alan samantasoiset ja osaamistavoitteiltaan vastaavat kieli- ja viestintäopinnot kotimaisessa
korkeakoulussa, opinnot hyväksiluetaan sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä.
Jos opiskelija on suorittanut toisen koulutusalan kieli- ja viestintäopinnot kotimaisessa korkeakoulussa
ja osoittanut niissä tutkintoon vaadittavaa osaamista, opintoja täydennetään alakohtaisen kieli- ja viestintätaidon osalta. Mahdollinen täydennys ei muuta edeltävän korkeakoulun antamaa arviointia.
Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamalla vastaavan tai soveltuvan alan samantasoiset ja osaamistavoitteiltaan vastaavat vieraiden kielten opinnot ulkomaisessa korkeakoulussa, opinnot suositellaan hyväksiluettaviksi sellaisenaan vähäisten laajuuserojen estämättä. Jos opiskelija on suorittanut muita kuin kieliopintoja ulkomailla, hän ei voi saada suoraa hyväksilukua tutkintoon vaadittaviin kieliopintoihin.
Suomen/ruotsin kielessä (toinen kotimainen kieli) opiskelija saa asetuksen edellyttämän (laki
424/2003 ja asetus 481/2003) arvosanan. Arvosana annetaan sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Mikäli aiemmin suoritetuissa toisen kielen opinnoissa ei ole eritelty suullista ja kirjallista taidon arvosanaa, annetaan molemmista osa-alueista sama, alkuperäisen suorituksen arvosana.
Mikäli aiemmin suoritettujen kieliopintojen arviointiasteikkona on tyydyttävä/hyvä (esimerkiksi valtionhallinnon kielitutkinto), annetaan hyväksiluvusta arvosana 3 (tyydyttävä) tai 4 (hyvä). Yleisten kielitutkintojen taitotaso 3 vastaa tyydyttävää taitoa, ja tasot 4 ja 5 hyvää taitoa.
Kieliopintojen toteutussuunnitelmissa on tarkemmat ohjeet kielten osaamisen osoittamisesta.
1.3.2 Non-formaalin ja informaalin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Non-formaalisti eli epävirallisesti hankittu kieli- ja viestintäosaaminen on järjestelmällistä ja ohjattua ja
siitä voi saada todistuksen, mutta se ei johda tutkintoon. Esimerkkejä ovat mm. työpaikkojen ja oppilaitosten antama kielikoulutus sekä vapaan sivistystyön opinnot.
Informaalisti eli arkioppimisena hankittu kieli- ja viestintäosaaminen on koulutusorganisaatioiden ulkopuolella tapahtuvaa joko tietoista ja tavoitteellista oppimista tai toisen toiminnan ohessa tapahtuvaa
oppimista. Arkioppimista voi tapahtua mm. työssä, ulkomailla, vapaa-aikana ja perheeseen liittyvissä
toimissa, eikä siitä yleensä saada todistusta.
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Kieliopintojen toteutussuunnitelmissa on tarkemmat ohjeet kielten osaamisen osoittamisesta.
Suomen/ruotsin kielessä (toinen kotimainen kieli) opiskelija saa asetuksen edellyttämän (laki
424/2003 ja asetus 481/2003) arvosanan. Arvosana annetaan sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.
1.4 Hyväksilukuhakemuksen tekeminen tutkintoon kuuluvista vapaasti valittavista opinnoista
Poliisi (AMK) - tutkinnon opetussuunnitelmaan kuuluvat vapaasti valittavat opintojaksot löytyvät omasta Vapaasti valittavat opinnot (AMK) - opetussuunnitelmastaan, eivätkä näy suoraan opiskelijoiden
ops-puissa.
Vapaasti valittavista opintojaksoista haetaan hyväksilukua ops-puun Muualla suoritetut sisällytettävät
opinnot -kohdasta. Opiskelija tekee hakemuksen hyväksiluettavista opinnoistaan Osaamisen tunnustaminen -lomakkeella Wilmassa ja liittää todistukset hakemuksen liitteiksi.
Perustelut -kohtaan opiskelija kirjaa, mitä vapaasti valittavaa opintojaksoa hakemus koskee.
Päätöstä tehdessään vastuuopettaja kirjaa päätökseen em. vapaasti valittavan opintojakson nimen.
Tiedot kirjataan opiskelijan suorituksiin opiskelijapalveluissa.
1.5 Sisällytettävät opinnot ja osaaminen
Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa vapaasti valittaviin opintoihin ammatillista kehittymistään ja
osaamistaan tukevia opintoja myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja. Tutkintoon sisällytettävien opintojen hyväksilukemisesta tekee päätöksen opinto-ohjaaja (poliisi AMK) / koulutussuunnittelija (poliisi ylempi AMK) / hops-ohjaaja (pelastusalan päällystötutkinto AMK). Opiskelija valitsee OPSpuusta kohdan Muualla suoritetut sisällytettävät opinnot.
Hakemuksen käsittelijäksi opiskelija merkitsee opinto-ohjaajan / koulutussuunnittelijan / hopsohjaajan. Muualla aikaisemmin suoritetut opintojaksot eivät kerrytä opiskelijalle opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä.
Polamkissa opinto-ohjaaja / koulutussuunnittelija kirjaa suoritusmerkinnät opiskelijalle sisällytettävistä
opinnoista.
Pelastusopistolla hops-ohjaaja toimittaa tiedot suorituksista opintotoimistoon, jossa kirjataan suoritusmerkinnät opiskelijalle sisällytettävistä opinnoista ja opintojen osaamistavoitteiden mukaisesta
osaamisesta.
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1.6 Poliisi (AMK) -muuntokoulutuksessa opiskelevien hyväksiluvut
Poliisi (AMK) -muuntokoulutuksessa opiskelija saa hyväksiluvun Poliisin perustutkinnosta.
Opiskelija, joka on valittu suorittamaan poliisi (ylempi AMK) -tutkintoa, hakee muunto-opinnoissa hyväksilukua poliisin perustutkinnosta Wilmassa Opinnot ja HOPS -kohdasta "Muualla suoritetut sisällytettävät opinnot". Opiskelija valitsee lomakkeen: Tee uusi osaamisen tunnustaminen ja valitsee osaamisen tunnustamisen perusteeksi (tyypiksi): Opintoihin sisällytettävä. Päätöksen hyväksiluvusta tekee
tutkintokoulutuksesta vastaava koulutuspäällikkö. Suunnittelija kirjaa päätöksen mukaiset tiedot opiskelijan opintosuorituksiin Wilmaan.
Opiskelija, joka hakeutuu poliisi (AMK) -tutkintoon valintamenettelyn kautta ja on suorittanut poliisin
perustutkintokoulutuksen, hakee hyväksilukua poliisin perustutkinnosta Wilmassa Opinnot ja HOPS kohdasta Sisällytettävät opinnot. Opiskelija valitsee lomakkeen: Tee uusi osaamisen tunnustaminen ja
valitsee osaamisen tunnustamisen perusteeksi (tyypiksi): Opintoihin sisällytettävä. Polamkin tutkintosäännön 33§ mukaan tutkinnon tai sen osan sisällyttämistä opiskelija hakee tutkintokoulutuksesta
vastaavalta koulutuspäälliköltä. Suunnittelija kirjaa koulutuspäällikön hyväksilukupäätöksen mukaiset
tiedot opiskelijan opintosuorituksiin Wilmaan.
Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on 12.3.2014 päättänyt, että poliisin alipäällystökoulutuksen suorittaneilta ei vaadita poliisi (AMK) - tutkinnon muuntokoulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvän opintojakson Poliisitoiminnan suunnittelu ja johtamisen perusteet suorittamista. Opiskelija voi hakea tällä
perusteella hyväksilukua em. opintojaksosta Wilmassa Opinnot ja HOPS -kohdan kautta. Opiskelija
valitsee lomakkeen: Luo uusi osaamisen tunnustaminen ja valitsee osaamisen tunnustamisen perusteeksi (tyypiksi): Osaaminen hankittu opinnoissa. Päätöksen em. hyväksiluvusta muuntoopiskelijoiden osalta tekee heidän opettajatuutorinsa. Suunnittelija kirjaa päätöksen mukaiset tiedot
opiskelijan opintosuorituksiin Wilmaan.
Kielten ja vapaasti valittavien opintojen osalta muunto-opiskelija hakee hyväksilukua vastaavalla tavalla kuin poliisi (AMK) - tutkintokoulutuksessa.

Koulutusjohtaja

Petri Alkiora

Opintoasiainpäällikkö

Jyrki Haapala
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