Koulutusta
opetus- ja kasvatusalalle
Kevät 2018

Vipinää varpaisiin ja Muskaripellen lauluja
Aika 2.2.2018
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttajat Musiikin varhaiskasvattaja, lastentarhaopettaja ja Orff-kouluttaja Esa Lampinen sekä lasten liikunnan ohjaaja, lastentarhaopettaja ja lasten liikunnan kouluttaja
Päivi Lamponen
Kohderyhmä Päiväkotien henkilöstö, perhepäivähoitajat, myös kerho-ohjaajat, toimintaterapeutit, jotka työskentelevät alle kouluikäisten lasten parissa
Kuvaus
Innostava koko päivän koulutus, joissa aiheena on sekä liikunta että musiikki. Molempia aiheita on 3 tuntia. Osanottajat jaetaan kahteen ryhmään. Toisella ryhmällä on aamupäivällä musiikkia ja iltapäivällä liikuntaa, toisella päinvastoin.
Sisältö
Vipinää varpaisiin
Varhaisiän fyysisen aktiivisuuden uudet suositukset käytäntöön. Teoriaosuudessa käsitellään päivähoidon liikuntaa monipuolisesti, mm. liikunta suhteessa lapsen kehitykseen, terveyteen ja oppimiseen. Annetaan käytännön vinkkejä monipuolisen liikuntakasvatuksen toteuttamiseen toimipisteen omissa tiloissa olemassa olevilla välineillä.
Muskaripellen lauluja
Liikettä päivähoidon musiikkikasvatukseen. Tutustutaan kokonaisvaltaisen musiikkikasvatuksen monipuolisiin työtapoihin. Osallistavaa, uuden varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden ja esiopetuksen opsin mukaista musiikkikasvatusta laulaen, leikkien, liikkuen ja soittaen. Muskaripellen lauluja-cd:n ja nuottikirjan pedagoginen käyttö.

Hinta 95 €
Ilmoittautuminen 18.1.2018 mennessä

Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja
(RAPEVA®, 15 op)
Aika 8.2.-13.6.2018 (8 lähiopiskelupäivää)
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttajat Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen
valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Pääkouluttajana toimii ratkaisukeskeinen työnohjaaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä. Koulutuksessa vierailevat lisäksi YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP)
Taina Laane sekä sairaanhoitaja, perheterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja Pentti
Suorsa.
Kohderyhmä Koulutus on kohdennettu erityisesti henkilöille, joilla on jo kokemusta/
koulutusta ratkaisukeskeisestä työotteesta ja jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla
on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Kantava kysymys on: miten mahdollistamme, että perhe saa taitonsa ja vahvuutensa käyttöönsä? Tavoitteena
on työstää ja ohjata perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja oman valmentajaminän kehittämistä sekä hiljaisen
tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan. Tavoitteena on syventää
opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa
voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Samoin tavoitteena on vahvuuksien,
sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunnistamista, työstämistä sekä vahvistamista.
Lähijaksojen sisältö
• Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan toimintatavan syventäminen
• Perhe…mikä perhe on?
• Positiivisen psykologian syventäminen
• Narratiivisuus; perheen tarina
• Tunnetaidot; tunnekieli, sanaton viestintä
• Sosiaaliset taidot; itsetuntemus, identiteetin vahvistaminen
• Verkostot; yhteistyö viranomaisten kanssa, laki, palvelut
• Kokoavaa toiminnallista harjoittelua
Lisäksi itsenäistä opiskelua, joka käsittää valmennusharjoittelun perheen kanssa, kirjallisia välitehtäviä, vertaisryhmätyöskentelyä ja valmennusasiakkaan prosessikuvauksen.

Hinta 1550 €
Ilmoittautuminen 24.1.2018 mennessä

Seksuaalineuvojakoulutus (30 op)
Aika 8.2.2018-8.3.2019 (24 lähiopetuspäivää)
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttajat Leena Piikoski psykoterapeutti, kliininen seksologi (nacs)
Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan, nuorisotyön sekä opetusja kasvatusalan työntekijöille.
Tavoite
Koulutus antaa valmiudet toimia seksuaalineuvojana. Lisäksi koulutuksen tavoitteena
on ammatillisuuden vahvistuminen sekä asiantuntijuuden kehittyminen. Koulutus vastaa seksologian opintojen tasoa I ja antaa mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen.
Sisältö
• Seksuaalisuuden kohtaaminen – oma asennoituminen (SAR-opinnot)
• Seksuaalisuuden merkitys, kulttuuri ja asenteet
• Seksuaalisuus eri ikävaiheissa
• Seksologian historia Suomessa ja maailmalla
• Seksuaalisuuteen liittyvä lainsäädäntö
• Seksuaalifantasiat, tabut, myytit ja uskomukset
• Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus
• Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat ja niiden hoito
• Seksuaalineuvonnan periaatteet ja menetelmät
• Näkökulmia seksuaalikasvatukseen
• Seksuaalisuus ja mielenterveys
• Vammautumisen ja sairastumisen vaikutukset seksuaalisuuteen
• Ihmissuhdeongelmat ja parisuhteiden haasteet
• Traumatisoitumisen vaikutus seksuaalisuuteen
• Kaupallinen seksi
• Ammatillisuus ja etiikka
Toteutus
Koulutus koostuu 24 lähiopetuspäivästä (yht. 168 tuntia), joista 25 tuntia SAR-opintoja
(Sexual Attitude Reassesment) ja 16 tuntia työnohjausta pienryhmissä. Lähiopetuksen
lisäksi koulutukseen kuuluu 32 tuntia vertaisryhmäohjausta, itsenäistä etäopiskelua,
oman työn kehittämishanke, lopputyö sekä opintomatka Helsinkiin (omakustanteinen).

Hinta 2500 €
Ilmoittautuminen 17.1.2018 mennessä

Verkkokurssin suunnittelu ja Moodlen käyttö
Aika 12.3.-23.4.2018 (2 lähiopiskelupäivää)
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttaja Mirva Porter
Kohderyhmä Verkko-opetuksesta kiinnostuneet, verkko-opetusta suunnittelevat tai
aloittelevat opettajat, tuutorit, kouluttajat ja ohjaajat. Kurssi ei vaadi aiempaa kokemusta Moodlesta, liikkeelle lähdetään alkeista.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet käyttää verkko-oppimisympäristö Moodlea opettajan näkökulmasta sekä perehdyttää verkkopedagogiikkaan.
Koulutuksen aikana osallistujan on mahdollista luoda verkkokurssi oppimisympäristö
Moodleen opettajan ohjauksessa.
Sisältö
• Moodlen käytön perusteiden oppiminen
• Verkkopedagogiikkaan, verkkokurssin suunnitteluun ja rakentamiseen perehtyminen
• Oman verkkokurssin rakentaminen itsenäisesti verkossa opettajan ohjauksessa
Hinta 145 €
Ilmoittautuminen 25.2.2018 mennessä

Ratkaisukeskeinen työote masentuneen nuoren
tukemisessa
Aika 13.3.2018
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttaja Hilkka Putkisaari on koulutukseltaan luokanopettaja (KM), sosionomi, psykoterapeutti ja työnohjaaja. Hänellä on vankka työkokemus usealta eri osa-alueelta:
mm. opettajan, kuraattorin, lastensuojelulaitoksen johtajan ja psykoterapeutin työstä.
Kohderyhmä Oppilaitosten oppilashuoltoryhmät ja opiskelijahuoltotyötä tekevät henkilöt (esim. erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit) sekä muut nuorten kanssa
työskentelevät tahot
Tavoite
Koulutus antaa tietoa ja ratkaisukeskeisiä toimintatapoja masentuneen nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen.
Sisältö
Nuoren masennus
• Mistä masennuksessa on kyse?
• Miten se ilmenee?
Nuoren tukeminen ratkaisukeskeisellä työotteella
• Yhteistyösuhteen rakentaminen
• Nuoren positiivisen minäkuvan vahvistaminen
• Negatiivisen sisäisen puheen kääntäminen
• Näkökulman vaihtaminen
• Uudelleen määrittely
• Onnistumisten ja vahvuuksien huomioiminen
Toivon virittäminen ja tulevaisuuteen suuntaaminen
• Mahdollistava ja kannustava kieli
• Tulevaisuusorientaatio

Hinta 155 €
Ilmoittautuminen 26.2.2018 mennessä

Enneagrammi Coach
Aika 15.3.-15.6.2018 (8 lähiopiskelupäivää)
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttaja Päivi Elovaara ekonomi, TTM, EIF enneagrammivalmentaja
Kohderyhmä Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ihmisten parissa työskenteleville henkilöille kuten valmentajille, työnohjaajille, kouluttajille, opetuksen ja kasvatuksen parissa työskenteleville, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville,
esimiehille ja henkilöstön kehittäjille.
Tavoite
Enneagrammi Coach koulutuksesta opiskelijat saavat laajan ja kattavan enneagrammiosaamisen sekä valmennuksen perustaidot, joita voi hyödyntää monipuolisesti sekä
työyhteisöissä että yksilöiden ja ryhmien parissa.
Koulutus antaa uusia valmiuksia ja apuvälineitä mm:
• toisten tukemiseen itsetuntemuksen syventämisessä, henkilökohtaisessa kasvussa,
vahvuuksien löytämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa
• erilaisten toimintamallien ymmärtämisen ja hyväksymisen edistämiseen
• yhteisymmärryksen lisäämiseen ristiriitatilanteissa
• ihmisten tukemiseen erilaisissa muutostilanteissa
• tiimityöskentelytaitojen ja yhteistyötaitojen kehittämiseen
• vuorovaikutustaitojen ja ihmissuhdetaitojen parantamiseen
• esimiestaitojen kehittämiseen
Sisältö
• Valmennuksen ydintaidot (ICF:n standardien mukaan)
• Enneagrammi itsetuntemusmallina (tyyppikuvaukset, stressi- ja kasvusuunnat,
vaistotyypit)
• Enneagrammi työssä ja työyhteisössä (motivoituminen, vuorovaikutus- ja
viestintätyylit)
• Enneagrammi ihmisenä kasvamisen apuna
• Enneagrammi valmennuksessa ja ihmistyössä
• Pysyvän muutoksen valmennus

Hinta 750 €
Ilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja (30 op)
Aika 5.4.-16.11.2018 (12 lähiopiskelupäivää)
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttaja Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen
valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Pääkouluttajana toimii KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava AnneMari Kuusimäki. Lisäksi koulutuksessa on useita vierailevia asiantuntijoita.
Kohderyhmä Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille,
ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin
menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
Keskeiset sisältöalueet
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä Asperger-tietous
• Mindfulness ja myötätuntotaidot valmentajan työkaluna
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet sekä asema ja tilanne Suomessa

Hinta 2600 €
Ilmoittautuminen 19.3.2018 mennessä

Opetushallinnon tutkintoon valmentava
koulutus + tutkinto (15 op)
Aika 13.-21.4.2018 (4 lähiopiskelupäivää)
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttaja OTK Lauri Liusvaara
Kohderyhmä Opetusalan henkilöstö, joka on kiinnostunut suorittamaan opetushallinnon tutkinnon ja haluaa valmentautua kuulusteluihin. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville.
Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa
tarkoitettuun rehtorin tehtävään.
Sisältö
Luennoilla käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa olevat lait ja asetukset
ja valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuuksiin.
Opetushallinnon tutkinto on laajuudeltaan 15 op. Tutkintoon kuuluu viisi sisältöaluetta,
jotka suoritetaan kahdessa osassa. A-osa käsittää sisältöalueet 1 ja 2 ja B-osa sisältöalueet 3,4 ja 5.
1. julkisoikeuden perusteet ja yleishallinto
2. kunnallishallinto
3. opetusalan lainsäädäntö
4. henkilöstöhallinto
5. taloushallinto
Tentit
Tutkinnon saaminen edellyttää kahden kuulustelun suorittamista. Lahdessa järjestettävien kuulustelujen ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet löydät Opetushallinnon sivuilta
kohdasta Opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuudet.

Hinta 280 €, lisäksi Opetushallitus perii tutkintomaksuna 256 € ja tutkinnon osan uusimisesta 87 € suoraan opiskelijoilta
Ilmoittautuminen 28.3.2018 mennessä

10 keinoa ajattelutaitojen opetukseen
Aika 17.4.2018
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttaja KM, työnohjaaja STOry Päivi Nilivaara
Kohderyhmä Perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
Tavoite
Koulutuspäivän tavoitteena on antaa keinoja ja menetelmiä, joilla voi aktivoida ja kehittää oppilaiden ajattelun taitoja laaja-alaisen osaamisen L1 –kokonaisuuden mukaisesti. Menetelmät sopivat eri-ikäisten oppilaiden kanssa käytettäviksi eri oppiaineissa
ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.
Koulutuspäivien sisältö
Kiireetön ja iloinen workshop-tyyppinen koulutus rakentuu osallistujien omalle työskentelylle ja teoreettinen aines käsitellään eri menetelmien avulla toiminnallisesti. Kouluttajan toiminta mallintaa ajattelutaitoja ohjaavan opettajan toimintaa.
Päivän aikana saa oman kokemuksen jokaisesta menetelmästä, ja niiden avulla tutustuu ajattelutaitojen merkitykseen sekä Opetussuunnitelman perusteiden linjauksiin L1:n
tavoitteista.
Koulutuksessa oppii mm. keinoja
• Keskittymiseen ja havainnointitaitojen kehittämiseen
• Ajatusten jakamiseen ja yhdessä ajatteluun
• Ymmärryksen ja vastuun lisäämiseen omasta oppimisesta
• Hyvien kysymysten kehittelyyn
• Monimutkaisten ongelmien pohtimiseen
• Ajattelun eri tasojen huomioimiseen
• Oppimisen ja ajattelun ohjaamiseen
• Itsearviointiin

Hinta 100 €
Ilmoittautuminen 3.4.2018 mennessä

Haasteellisten ja vaativien vanhempien
kohtaaminen
Aika 17.5.2018
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttaja FK, työyhteisökouluttaja Pirkko Heiske
Kohderyhmä Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille pienten lasten kanssa toimiville työntekijöille, jotka kohtaavat hämmentäviä tilanteita, vaativia ja rajattomia vanhempia.
Tavoite
Koulutuksessa käydään läpi haasteellisia, hankalia tilanteita havaintoesimerkein ja annetaan mahdollisuus myös omien kokemusten käsittelyyn.
Koulutuspäivien sisältö
• Vanhempien kohtaaminen ammattimaisesti
• Vaativat ja tunteita herättävät vanhemmat
• Aggressiivinen vanhempi
• Työntekijä ja maahanmuuttajat
• Rajattomat vanhemmat

Hinta 165 €
Ilmoittautuminen 4.5.2018 mennessä

Luovuusmatka taideterapeuttisin menetelmin
Aika 7.-8.6.2018
Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kouluttaja Taideterapeutti ja toimintaterapeutti Katri Kokko
Kohderyhmä Koulutus sopii hyvin luovista menetelmistä kiinnostuneille, esim. opettajille, ohjaajille, terapeuteille ja muissa vastaavissa ammateissa työskenteleville.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on omien voimavarojen sekä erilaisten ratkaisutapojen löytäminen luovuuden avulla.
Sisältö
Luovuusmatka aloitetaan yhdessä vasemman käden viivalla ja sen jälkeen jokainen
työstää omaa henkilökohtaista prosessiaan taideterapeuttisin menetelmin. Tekniikkana
tunnemaalaus.
Kurssilla tutustutaan käytännön harjoituksin taideterapeuttisiin menetelmiin. Käytännön harjoitusten avulla koetaan luovuusmatka, jossa etsitään omia voimavaroja ja vahvuuksia. Matkaeväiksi tarvitaan vain uteliaisuus ja rohkeus uusien näkökulmien kohtaamiseen. Kaiken materiaalin saa paikanpäältä.

Hinta 180 €
Ilmoittautuminen 24.5.2018 mennessä

Muuta ammatillista täydennyskoulutusta
 Näin tuotan sisältöjä verkkoon – markkinoi verkossa ja somessa 18.1.-1.2.2018
 Kirjoittajakoulu 20.1.-14.4.2018
 Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla saadun
hallintaoikeuden tilanteessa 7.2.2018
 Perhekonstellaatio vaativan lastensuojelun ja perheterapian menetelmänä
12.2.-24.4.2018
 Mentorikoulutus perhehoitajille ja perhehoidon työntekijöille 13.2.-10.10.2018
 Työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin kehittäminen 20.2.2018
 Vauhtia Graduun – ohjausta ja vertaistukea Gradun tai opinnäytetyön loppuunsaattamiseen 6.3.-29.5.2018
 Parodontologiaa hammaslääkäreille ja suuhygienisteille 9.3.2018
 Kuvan käyttäminen asiakastyössä (3 op) 15.3.-23.5.2018
 Brändää itsesi ja oma osaamisesi, erotu muista ja menesty -workshop
21.3.-26.4.2018
 Uuden tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset 4.4.2018
 Esimies ja vaativat tilanteet 9.4.-23.4.2018
 Eväitä terveeseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön 10.4.2018
 Vahva ja ratkaisukeskeinen esimies 19.4.2018
 Sisäinen Teatteri ® – tietoisuustaidoin ja draamallisesti kohti itsetuntemusta
20.-21.4.2018
 TRE®-stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi 21.4.2018
 Kriisityön jatkokoulutuspäivä 9.5.2018
 Sopimukset avioliitossa ja avoliitossa 15.5.2018
 Kriisityön koulutusohjelma "Stepped model of care" (20 op) 10.9.2018-14.5.2019
Tulevia koulutuksia
 MinD-ohjaajakoulutus 2018-2019, haku keväällä 2018
 Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus 2018-2019, haku syksyllä 2018
 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2019-2021, haku syksyllä 2018

Ilmoittautumiset ja lisätietoa koulutuksista löydät osoitteesta
www.paijathameenkesayliopisto.fi

Avoin yliopisto-opetus
Päijät-Hämeen kesäyliopistossa voit opiskella yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia
yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opinnot soveltuvat hyvin
esimerkiksi tutkintoon tähtääville tai ammatillista täydennyskoulutusta kaipaaville.
Kevätlukukausi 2018
 Sopimus- ja korvausoikeus 6 op (VY) 12.1.2018 alkaen
 Rikosoikeus 8 op (TY) 2.2.2018 alkaen
 Muutoksen johtaminen 5 op (TY) 9.2.2018 alkaen
 Organisaatio-oikeus 6 op (VY) 16.2.2018 alkaen
 Valtiosääntöoikeus 7 op (TY) 16.3.2018 alkaen
 Vero-oikeus 6 op (VY) 6.4.2018 alkaen
 Organisaatiot ja johtaminen 5 op (TY) 12.4.2018 alkaen
 Hallinto-oikeus 7 op (TY) 23.4.2018 alkaen
 Henkilöstöjohtaminen 5 op (TY) 4.5.2018 alkaen
Tutkintoon tähtääville:
 Vauhtia Graduun – ohjausta ja vertaistukea Gradun tai opinnäytetyön loppuunsaattamiseen 6.3.-29.5.2018. Huom! Koulutuksella ei ole vastaavuutta minkään
korkeakoulun tutkintovaatimuksiin. Ohjaus on yleistieteellistä.

Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset löydät osoitteesta
www.paijathameenkesayliopisto.fi

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Sinua varten ympärivuotisesti
www.paijathameenkesayliopisto.fi

