Kuntoutus (ylempi AMK)
Kompetenssit

Juonne

1. lukukausi

2. lukukausi

3. lukukausi

Kuntoutuksen
kehittämisosaaminen 25op
Kuntoutus yhteiskunnallisena,
yhteisöllisenä ja asiakkaan
yksilöllisenä muutosprosessina,
teoreettinen ja menetelmällinen
kuntoutuksen
kehittämistarpeiden ennakointija arviointiosaaminen,
kuntoutuksen innovatiivinen
tukituksellinen
kehittämisosaaminen

Kuntoutuksen
muuttuvat paradigmat
5 op

Uudistuva
kuntoutusverkosto
5 op

Tutkimuksellinen
kehittäminen
kuntoutuksessa
5 op

Tutkimuksellinen
kehittäminen
kuntoutuksessa
5 op

Rajapintoja ylittävä
kuntoutustoiminta ja
kuntoutuksen
toimintaprosessien
kehittäminen
5 op

Tutkimuksellisen
kehittämistyön
aiheanalyysi ja
suunnittelu 5 op

Tutkimuksellisen
kehittämistyön
toteutus 10 op

Tutkimuksellisen
kehittämistyön arviointi
ja julkistaminen 15 op

Vapaasti valittavat
opinnot
5 op
Kuntoutuksen
asiantuntijuus
5 op

Kuntoutuksen
tuloksellisuus
5 op

Työhyvinvointia tukeva
johtaminen
5 op

Kuntoutuksen
johtamisen tietoperusta
ja työvälineet
5 op

Kuntoutuksen
strateginen ja
toiminnan johtaminen
5 op

Kuntoutuksen
palvelutoiminnan
johtaminen
5 op

Kuntoutuksen
johtamisosaaminen
30 op
Kuntoutuksen
johtamisosaaminen
organisaatioissa eri tasoilla ja
asiantuntijuuden
vahvistamisessa, kuntoutuksen
etiikka ja johtaminen

Vapaasti valittavat
opinnot
5 op
Yhteensä 90 op

30 op

30 op

30 op

Master´s Degree in Rehabilitation
Competencies

Module

1st term

2nd term

Research and
The changing
development
paradigms of
competence in
rehabilitation, 5 cr.
rehabilitation, 25 cr.
Rehabilitation as a
Research-oriented
societal, collective and an development in
individual client’s change rehabilitation, 5 cr.
process;
theoretical and
Research-oriented
methodological
Developmental Work;
competence in anticipation Subject Analysis and
and assessment of
Planning, 5 cr.
development needs of
rehabilitation;
Elective studies, 5 cr.
innovative researchoriented development
competence in
rehabilitation
Leadership and
Expertise in
management competence rehabilitation, 5 cr.
in rehabilitation, 30 cr.
Rehabilitation leadership
and management
competence within
organisations at different
levels and in consolidation Knowledge base and
of expertise; ethics,
tools of rehabilitation
leadership and
leadership and
management of
management, 5 cr.
rehabilitation
Total 90 cr.

30 cr.

3rd term

Renewing rehabilitation Rehabilitation across
networks, 5 cr.
interfaces and
development of
Research-oriented
operational processes
development in
in rehabilitation, 5 cr.
rehabilitation 5 cr.
Research-oriented
Research-oriented
Developmental Work; Developmental Work;
Implementation, 10 cr. Assessment and
Publication, 15 cr.

Rehabilitation outcomes Management in
5 cr.
support of well-being
at work, 5 cr.

Strategic and
operational
management in
rehabilitation, 5 cr.

30 cr.

Management of
rehabilitation services,
5 cr.

30 cr.

