TIETO- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN
OSAAJAKSI KOKKOLASTA
Tietotekniikkaa on mahdollista opiskella Kokkolassa aina ammatillisesta
perustutkinnosta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoon saakka.
Aiemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan osaamisena
,ja opiskelu on joustavaa.

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 120 ov, datanomi
Tietotekniikka on tänä päivänä jokaisen yrityksen arkipäivää. Koulutuksessa opiskelemme ohjelmointia ja tietokantoja, joita käytetään mm. verkkokaupoissa ja muissa sähköisissä palveluissa sekä
graafisissa ohjelmissa. Ohjelmointikielinä ovat C++, PHP ja Java. Näiden lisäksi opiskelemme tietojärjestelmien hallintaa ja ylläpitoa sekä oman alan tuotteiden palvelu- ja myyntitehtävissä toimimista. Tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä tarjoamalla ulkomaan työssäoppimisjaksoja ja
annamme opiskelijalle mahdollisuuden kehittää yrittäjyysvalmiuksia omassa tietokonekorjaamossa
oikeiden asiakastöiden parissa.
Lisätietoja:
Lehtori Juhani Kuivaniemi
juhani.kuivaniemi@kpedu.fi
040 808 5083 | www.kpedu.fi

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 120 ov, sähköasentaja, automaatioasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja
automaatioalan asennus-, huolto-, ohjaus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkö-, automaatio- ja
tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatiotehtävissä.
Lisätietoja:
Lehtori Marko Päiveröinen,
marko.paiveroinen@kpedu.fi,
044 725 0146 | www.kpedu.fi

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 120 ov, datanomi
Monimuoto-opiskelussa lähiopetus järjestetään joka toinen viikko yhtenä arki-iltana ja lauantaipäivänä.
Osa opinnoista toteutetaan verkko-opiskeluna. Koulutus kestää 1 – 3 vuotta riippuen aikaisemmasta
osaamisesta.
Lisätietoja:
Kouluttaja Kari Kaasinen,
kari.kaasinen@kpedu.fi,
044 725 0840

Centria-ammattikorkeakoulu
Tietotekniikan koulutusohjelma, 240 op, insinööri (AMK)
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suuntautua keskeisimpiin tietotekniikan
osa-alueisiin. Automaatiotekniikan syventävissä opinnoissa perehdytään prosessi-, kappaletavara- ja kiinteistöautomaation järjestelmiin ja laitteisiin teoriassa ja käytännössä. Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot suorittaneiden
ohjelmistokehittäjien ei tarvitse pelätä töiden loppumista - suurin osa ohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksista
on vielä käyttämättä Tiiviin yritysyhteistyön ansiosta opetussisällöt ovat ajantasaisia ja voimme tarjota opiskelijoille
mielenkiintoisia projektitöitä jo opiskeluaikana. Viestintäteknologian syventävissä opinnoissa opiskelijalle selviää
erilaisten viestintäverkkojen rakenne ja toimintamekanismit.
Teknologiajohtamisen syventävät opinnot antavat teknisen osaamisen lisäksi liiketaloudellisia taitoja, joita tarvitaan
myynti-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.
Lisätietoja:
Yliopettaja Sakari Männistö
sakari.mannisto@centria.fi
044 725 0323 | www.centria.fi

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Tietotekniikan maisteriopinnot, filosofian maisterintutkinto (FM)
Tietotekniikan maisterikoulutus on työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opiskelua. Koulutusjärjestelyt mahdollistavat
opiskelun joustavasti lähi- tai etäopiskeluna. Työn ohessa opiskelu kestää 3-4 vuotta.
Maisteriohjelmaan hakevilta edellytetään jo suoritettua korkeakoulututkintoa. Mikäli tutkinto ei ole riittävän soveltuva, edellytetään tietotekniikan alan täydentävien opintojen suorittamista (max. n. 30 op) ennen varsinaiseksi opiskelijaksi valintaa. Opintojen laajuus on maisterin tutkinnon 120 op + mahdolliset täydentävät opinnot max. 60 op, joista
osan voi sisällyttää maisterin tutkintoon.
Jos olet kiinnostunut tietotekniikasta, mutta et ole alaa aiemmin opiskellut, opintopolkusi voi alkaa ammattiopistossa,
ammattikorkeakoulussa tai yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.
Lisätietoja:
Amanuenssi Elina Mäkitalo
elina.makitalo@chydenius.fi
040 8329 138 | www.chydenius.fi

Yliopistonopettaja Jukka Määttälä
jukka.maattala@chydenius.fi
040 8329 138 | www.chydenius.fi

Hyödynnä aiempi osaamisesi,
etene väylää pitkin!
Lisätietoja koulutusväylästä: www.opastin.fi
Tietotekniikan tohtoriopinnot,
Jyväskylän yliopisto;
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Tohtorin tutkinto
Lisensiaatin tutkinto

Tietotekniikan maisteriopinnot,
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Maisterin tutkinto, 120 op, n. 3 vuotta
Kandidaatin tutkintoon
loput opinnot,
n. 50 op

Tietotekniikan alan
täydentävät opinnot,
max 60 op

Avoimet yliopisto-opinnot,
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Luonnontieteiden kandidaatin
tutkintoon kuuluvia
opintoja, n. 130 op

Lukio,
ylioppilastutkinto

AMK-tutkinto tai
kandidaatin tutkinto

Ammattilukio

Centriaammattikorkeakoulu
Insinööri (AMK)
Tieto- ja viestintätekniikan
koulutus, ohjelmistotekniikan syventävät opinnot
240 op, 4 vuotta

Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto,
ICT-asentaja, sähkö- tai
automaatioasentaja,
120 ov

