OLETKO KIINNOSTUNUT VALMENTAMISESTA JA JÄÄKIEKOS TA?
Degree Programme in Sports Coaching and Management | Bachelor of Sports Studies, 210 opintopistettä

Suuntautuminen: joukkue- ja mailapelien valmennus
(jääkiekko)
Tule opiskelemaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun
kansainväliselle liikunnanohjaajatutkinnolle (AMK), jonka
suuntautumisvaihtoehtona on valmentaminen joukkue- ja
mailapeleissä, erityisesti jääkiekossa. Tutkinto on 3,5-vuotinen
alempi korkeakoulututkinto (210 opintopistettä), joka
koostuu kahden vuoden opinnoista Vierumäellä ja sen jälkeen
suoritettavasta työharjoittelusta. Valmentamisen ohella tutkinnolta
valmistuneet opiskelijat voivat toimia erilaisissa liikunta-alan ohjausja kehittämistehtävissä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

ALUEELLISTA
Opintojensa aikana opiskelijat osallistuvat erilaisten alueellisten
tapahtumien järjestämiseen ja käytännön valmennustoimintaan
lähialueen seuroissa ja Vierumäellä.

KANSALLISTA
Suomen Jääkiekkoliiton keskeisenä koulutus- ja leirityskeskuksena
toimiva Suomen Urheiluopisto luo opiskelijoille erinomaiset
puitteet olla mukana seuraamassa suomalaisen jääkiekon kehitystä
kiekkokoulusta aina A-maajoukkuetasolle asti.

KANSAINVÄLISTÄ
Ulkomaiset opiskelijat tuovat jokapäiväiseen koulutustoimintaan
kansainvälisen ulottuvuuden, minkä lisäksi läheinen yhteistyö
Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) kanssa luo mahdollisuuden
opintoihin kuuluvan työharjoittelun suorittamiseen ulkomailla ja sen
järjestämiin kansainvälisiin koulutustapahtumiin osallistumiseen.

KELPOISUUS JA HAKEMINEN
Hakijoilta edellytetään suomalaisen koulutusjärjestelmän toisen
asteen tutkintoa tai ulkomaista vastaavan tason pohjakoulutusta
sekä hyvää englannin kielen taitoa. Valintaperusteina ovat hakijan
aikaisempi koulutus, urheilu- ja valmennuskokemus sekä valintakoe.

KOULUTUKSEN RAKENNE >>

Hakuaika elokuussa 2018 alkavaan koulutukseen on 9.1. - 1.2.2018

HAKEMINEN JA LISÄTIEDOT: www.opintopolku.fi ja www.haaga-helia.fi

OLETKO KIINNOSTUNUT VALMENTAMISESTA JA JÄÄKIEKOS TA?
Degree Programme in Sports Coaching and Management | Bachelor of Sports Studies, 210 opintopistettä

PERSONAL DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL GROWTH 30 CR
Personalized learning
and development
strategies 6 cr

Personal learning
profile 3 cr

Professional learning
and development
strategies 6 cr

Communication and language skills 15 cr

Reflective Coach

Coaching prof. 1 5 cr
Sport and athlete
analysis 15 cr

Fundamentals of
coaching 15 cr

Innovative Coach
Coaching prof. 2 5 cr

Autonomysupportive
coaching 15 cr

Coaching methods
devel. 15 cr

EVENT AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 35 CR
Coordinator

Manager

Sports program planning and
implementation 8 cr

Sports event management 10 cr

Sports organization analysis and
development planning 7 cr

Sport organization development
program management 10 cr

Information retrieval and
eveluation 5 cr

Information collection
and analysis 5 cr
RDI competence 15 cr

Critical thinking and
problem solving 5 cr

Elective studies 15 cr

Coach

Bachelors Thesis 15 cr

Training to Coach

Work placement 30 cr

COACH DEVELOPMENT 70 CR

