AHOT-ohjeita opiskelijalle
Mitä AHOT tarkoittaa?
Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelevan on mahdollista hyväksilukea aiemmin tai opintojen
aikana muualla hankittua osaamista osaksi tutkintoa. Osaamisen hyväksilukemisessa käytetään
AHOT – menettelyä (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Osaamisen hyväksilukemisen tarkoituksena on mielekäs ja sujuva opiskelu. Asioita, jotka opiskelija jo
osaa, ei tarvitse opiskella uudelleen. Opiskelija voi keskittyä opiskelemaan asioita, jotka ovat uusia tai täydentävät aiempaa osaamista. Osaamisen hyväksilukeminen voi mahdollistaa tutkinnon
suorittamisen lyhyemmässä ajassa.
Eri tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen
Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa käytäntöjen kokonaisuutta, joka mahdollistaa opiskelijan (ennen opintoja tai opintojen aikana) hankkiman osaamisen hyväksilukemisen. Aiemmin
hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja joko korvaamalla, sisällyttämällä tai
osaamisen näytöllä. Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa suoritettuja opintoja, niillä voidaan
korvata kokonaisia opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Opintojen korvaaminen edellyttää opintojaksojen sisällöllistä vastaavuutta. Sisällytettävien opintojen tulee vastaavasti olla tutkinnon tavoitteisiin soveltuvia. Molemmissa tapauksissa on kysymys muodollisessa
koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.
Muulla tavoin hankittu osaaminen
Jos osaaminen on muulla tavoin hankittua kuten esimerkiksi harrastustoiminnassa, täydennyskoulutuksessa tai työelämässä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea osaamisen näytön
kautta. Tällöin puhutaan muualla kuin muodollisessa korkeakoulutuksessa hankitun osaamisen
tunnistamisesta ja tunnustamisesta.
Hyväksilukumenettelyä ei pääsääntöisesti sovelleta hakukelpoisuuden antaviin opintoihin ja
työkokemukseen. Mikäli opiskelijalla on koulutusalaa vastaava ammatillisen toisen asteen tutkinto ja alan työkokemusta, voidaan osaamista hyväksilukea osaamisen näytöllä tapauskohtaisesti yleensä opintojen alkuvaiheen perus- tai ammattiopintoihin.

Osaamisen hyväksilukemisen periaatteet
Aiemman osaamisen hyväksilukumenettely koskee Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelevia
läsnä olevia tutkinto-opiskelijoita (amk ja yamk), joilla on opiskeluoikeus sekä avoimen amk:n
opiskelijoita.
1) Tutkinto-opiskelijat (amk ja yamk)
-

tutkinto-opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan hyväksilukea hänen
tutkintoonsa sisällyttämällä, korvaamalla tai osaamisen näytöllä todentamalla,

-

tutkintoon hyväksiluettavan osaamisen tulee vastata tutkinnon tavoitteita ja opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista,

-

pääsääntöisesti voidaan hyväksilukea alle 10 vuotta vanhoja opintoja, osaamisen tulee
vastata tutkinnon/opintojakson tavoitteita.

2) Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat
-

opiskelija ohjataan valitsemaan sellaisia opintoja, jotka täydentävät jo olemassa olevaa
osaamista,

-

avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija voi hakea opintojen hyväksilukua ainoastaan osaamisen näytöllä (Karelian tutkintosääntö, luku 4.3),

-

avoimessa amk:ssa suoritetut opinnot hyväksiluetaan, kun opiskelija on tutkintoopiskelija, jolla on opiskeluoikeus.
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