HAAGAssa pidetään tärkeänä opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymistä. Ulkomaisia yhteistyökumppaneita on paljon ja opiskelija- ja opettajavaihto on vilkasta niin eurooppalaisissa Sokrates- ja Erasmus-ohjelmissa kuin Euroopan ulkopuolallekin. Kansainvälisyys nivoutuu
osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintaa.
Opiskelijamme ovat opinnoissaan itseohjautuvia ja oman oppimisensa asiantuntijoita. Korkeakoulututkinnon suorittamisessa voi tulla kuitenkin vaiheita, joissa niin nuori kuin aikuinenkin
opiskelija saattaa tarvita tukea. HAAGAn ohjauspalvelujen järjestelmä on kattava ja tehokas.
Opettaja- ja opiskelijatuutorit sekä eri alueiden asiantuntijaohjaajat ovat opiskelijoiden tukena
valintakokeesta aina valmistumistilaisuuteen asti.
HAAGA ei opiskelijan valmistuessa hyvästele opiskelijaa vaan toivottaa hänet tervetulleeksi
Haaga Alumniin. Alumnitoiminta tarjoaa HAAGAsta valmistuneille luontevan foorumin ylläpitää opiskeluaikana syntyneitä verkostoja. Teematapahtumissa on mahdollista tavata tuttuja ja
tutustua uusiin alan ihmisiin. Valmistuneita opiskelijoita käytetään asiantuntijavieraina monissa
tilaisuuksissa. HAAGA on paitsi tie korkeakoulututkintoon, myös tie kasvuun ja oppimiseen
inspiroivassa, modernissa ympäristössä, jonne voi aina palata uudelleen – tapaamaan vanhoja
tuttuja, tilaamaan tutkimustietoa, opiskelemaan jatko- ja täydennyskoulutuksessa tai suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.
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LUKUVUODEN 2006-2007 KOULUTUSOHJELMAT

Koulutusohjelma

aloituspaikat
(nuoret / aikuiset)
Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma
20 / Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 80 / 50
Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma
60 / 20
Degree Programme in Hotel,
Restaurant and Tourism Management
20 / Liiketalouden koulutusohjelma
256 / 133
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
64 / 43
Degree Programme in International Business
30 / 20
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
34 / 16
Degree Programme in Sports and Leisure Management 16 / -
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HI
HI
HI
HI
HLI / MLI
HLI / MLI
HLI / MLI
VLI
VLI

TUTKINTOJEN RAKENNE
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30 op
30 op

AMMATTIOPINNOT 90 op:
tutkinnon/koulutusalan ammattiopinnot
koulutusohjelman ammattiopinnot
koulutusohjelman suuntautumisopinnot
HAAGAn yhteiset suuntautumisopinnot

15-45 op
15 op

HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
YHTEENSÄ

30 op
15 op
15 op
210 op
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HAAGAN YHTEISET OPINNOT

Opetussuunnitelmien kehittämisessä on haluttu lisätä opiskelijoiden liikkumista yli koulutusalarajojen. Yhteiset perusopinnot ovat täysin identtiset kaikissa koulutusohjelmissa ja niitä voi
suorittaa kaikissa instituuteissa. Ammatillista osaamistaan opiskelija voi laajentaa tai syventää
valitsemalla suuntautumisopintoja toiselta koulutusalalta. Vapaasti valittavien opintojen tarjonta
on erittäin laaja ja niitä toteutetaan koordinoidusti instituuttien kesken. Kurssikuvaukset löytyvät Opiskelijan Extranetistä.

yksikkö

HAAGAssa voi opiskella suomeksi ja englanniksi kolmea eri tutkintoa, jotka ovat liikunnanohjaaja (AMK), restonomi (AMK) ja tradenomi. Opetus järjestetään nuorille kokopäiväopiskeluna
ja aikuisopiskelijoilla monimuoto-opiskeluna, jolloin opetus voi tapahtua iltaisin tai muutamana
päivänä kuukaudessa. Kaikkien koulutusohjelmien rakennetta ja sisältöjä on uusittu ja koulutusohjelmien uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön lukuvuonna 2005-2006 opintonsa
aloittaneiden ryhmissä. Opintonsa tätä aikaisemmin aloittaneiden opetussuunnitelmat pysyvät muuttumattomina. Opetussuunnitelmat on laadittu siten, että vanhan opetussuunnitelman
mukaan opiskeleva voi tarvittaessa, esim. ulkomaan vaihdosta aiheutuvan viiveen takia, joustavasti opiskella myös uudistetun opetussuunnitelman opintojaksoja ja sisällyttää ne omaan
tutkintoonsa. Molemmat opetussuunnitelmat kurssisisältöineen ja tavoitteineen löytyvät Opiskelijan Extranetistä. Kaikkien koulutusohjelmien laajuus on 210 opintopistettä ja uusittujen
tutkintojen rakenne on seuraava:
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PERUSOPINNOT 60 op:
HAAGAn yhteiset perusopinnot
tutkinnon/koulutusalan perusopinnot

Yhteiset perusopinnot
Lukuvuodesta 2005-2006 alkaen kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmaan kuuluu
10 yhteistä kolmen opintopisteen laajuista opintojaksoa, jotka ovat täysin identtisiä. Tarkoitus
on, että niitä opiskellaan ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana. Toteutusaikataulut ja
-kerrat vaihtelevat yksiköittäin. Yhteiset opintojaksot ovat seuraavat:
Oppiminen ja henkilökohtainen kehittyminen
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Markkinoinnin perusteet
Työhyvinvointi
Tietokone työvälineenä
Tutkimusmenetelmät
Kirjallinen yhteisöviestintä
Svenska i arbetslivet
International Communication Skills
Toinen vieras kieli

3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op

Vaihtokelpoiset suuntautumisopinnot
Koulutusohjelmien ammattiopintojen ryhmään kuuluu 15 opintopisteen laajuisia suuntautumismoduuleja, joita voi tutkintoon sisältyä 15-45 opintopistettä. Suuntautumisopintojen
tarkoituksena on laajentaa tai syventää opiskelijan ammatillista osaamista. Vaihtokelpoiset
suuntautumisopinnot ovat sisällöltään sellaisia, että ne soveltuvat opiskeltavaksi myös yli koulutusalarajojen.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavien opintojen (15 op) tavoitteena on syventää ja täydentää opiskelijan ammatillista osaamista sekä täydentää ja tukea ammattikorkeakoulututkintoa sekä laajentaa
sen sisältöä opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan yksilöllisten mieltymysten suuntaan.
Kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluu vapaasti valittavia opintoja. Mikäli
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opintoihin ei liity esitietovaatimusta, tai muita rajoituksia, niitä voi opiskella yli koulutusalarajojen. Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voi sisällyttää vapaasti valittaviin
opintoihin.
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HAAGAN KOULUTUSJOHTO

2.

JOHTORYHMÄ
Halli Antti

HAAGAn rehtori, Haaga Yhtymän toimitusjohtaja

HI

5807 8200

Ahonen Jouni

Koulutusjohtaja, Restonomikoulutus

HI

5807 8328

Kokko Teemu

Vararehtori, koulutusjohtaja, Tradenomikoulutus

HLI/MLI

0207 511 830

Kauppinen Matti

Koulutusjohtaja, Liikunnanohjaajakoulutus

VLI

(03) 8424 1052

Jussi-Pekka Sari

Aikuiskoulutusjohtaja

Loukola Antti

Helsingin liiketalousinstituutin johtaja

HLI

0207 511 710

Nyyssölä Hannu

Varatoimitusjohtaja, Haaga Yhtymä

5807 8286

Hallintojohtaja

Työppönen Jorma

Malmin liiketalousinstituutin johtaja

Vatanen Mirja

Opintoasiainjohtaja

HI

5807 8323

Hälikkä Ari

Suunnittelupäällikkö, sihteeri

HI

5807 8450

5807 8203
MLI

3509 2111

KOULUTUSJOHTAJAT
Ahonen Jouni

Restonomi-koulutus

HI

5807 8328

Kauppinen Matti

Liikunnanohjaaja-koulutus

VLI

(03) 8424 1052

Kokko Teemu

Tradenomikoulutus

HLI/MLI

0207 511 830

Ojajärvi Juha

Va. Tradenomi-koulutus, 31.12.2006 asti

MLI

3509 2168

OHJELMAJOHTAJAT
Björkqvist Ari

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma

HI

Nuutila Jaakko

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma

HI

5807 8477

Sievers Kristian

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma

HI

5807 8448

Salo Pirkko

Degree Programme in Hotel,
HI

5807 8326

5807 8434

Nuotio Pirjo

Restonomi-koulutus, aikuiset

HI

5807 8453

Ojajärvi Juha

Liiketalouden koulutusohjelma

MLI

3509 2168

Saario Tuula

Liiketalouden koulutusohjelma

HLI

0207 511 885

Lehtonen Jukka

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

HLI

0207 511 850
3509 2191

Lehessalo Paavo

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

MLI

Luotonen Marja-Riitta

Degree Programme in International Business

MLI/HLI

0207 311 818

Pellinen Mairit

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, aikuiset

VLI

(03) 8424 1005

Tenhu Mika

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, nuoret

VLI

(03) 8424 1051

Tiikkaja Jukka

Degree Programme in Sports and Leisure Management

VLI

(03) 8424 1314
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2.1

OPISKELIJAN TYÖVUOSI

5807 8205

Salmi Kari

Restaurant and Tourism Management

OPISKELU HAAGASSA
Ammattikorkeakoulun opiskelijan työvuosi jakaantuu neljään periodiin eli opetusjaksoon. Sekä
syyskaudella että kevätkaudella on kaksi kahdeksan viikon mittaista periodia.
Orientoivat opinnot uusille opiskelijoille ovat viikolla 34. Orientointiviikko alkaa lukuvuoden 20062007 avajaisilla, jotka pidetään maanantaina 21.8.2006 klo 10.00 alkaen Haaga Instituutissa.
syksy 2006
- jatkavien intensiiviviikko
- orientointiviikko/jatkavien intensiiviviikko
- 1. periodi
- intensiiviviikko
- 2. periodi
- ei opetusta

vko 33
vko 34
vko 35-42
vko 43
vko 44-51
vko 52,1

14.08.06 - 18.08.06
21.08.06 - 25.08.06
28.08.06 - 20.10.06
23.10.06 - 27.10.06
30.10.06 - 22.12.06
25.12.06 - 05.01.07

kevät 2007
- intensiiviviikko
- 3. periodi
- intensiiviviikko
- ei opetusta
- 4. periodi
- Intensiiviviikot

vko 2
vko 3-11
vko 12
vko 8
vko 13-20
vko 21-23

08.01.07 - 12.01.07
15.01.07 - 16.03.07
19.03.07 - 23.03.07
19.02.07 - 23.02.07
26.03.07 - 18.05.07
21.05.07 - 08.06.07

2.2

OPISKELUOIKEUSAIKA

Haaga Instituutin ammattikorkeakoulun tutkintojen säännönmukainen suoritusaika on 3,5
vuotta. Ammattikorkeakouluasetuksen mukaan opiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään
yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa. Näin ollen suoritusaika on pisimmillään 4,5
vuotta. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.
Opiskelijat, jotka eivät saa opintojaan päätökseen määräajassa, joutuvat hakemaan uudestaan
opiskelupaikkaa normaalin hakumenettelyn kautta. Erityisen painavasta syystä opiskelija voi
hakea lisäaikaa opintojensa loppuunsaattamiseksi. Lisäaikaa voi pääsääntöisesti saada yhden
kerran. Lisäaikahakemuksia saa opiskelijan extranetistä sekä opintotoimistosta, johon ne myös
palautetaan täytettyinä. Lisätietoja saa yksikköjen opintotoimistoista.
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