Gerontologian opinnot

Syksy 2017 – syksy 2018

Mitä uutta tiedetään ikääntymisestä ja vanhenemisesta niin
yksilön kuin yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista?
Mitä ikääntyminen tarkoittaa yhteiskunnallisena kysymyksenä ja
millaisia ovat ikääntyvän väestön palvelutarpeet?
Gerontologian perusopintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva
vanhenemisesta hoitotieteen, lääketieteen ja sosiaalityön näkökulmista. Opinnoissa perehdytään vanhuspolitiikkaan, vanhustenhuollon
palveluihin, tavallisimpiin vanhuusiän sairauksiin ja niiden hoitoon,
kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn, vanhukseen hoitotyön asiakkaana
sekä tieteellisen tutkimuksen merkitykseen gerontologisen tiedon
tuottamisessa.
Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja
alan järjestöissä toimiville, palvelujen tuottajille, luottamushenkilöille,
alalle aikoville ja opiskelijoille.
Avoimeen yliopisto-opetukseen voi osallistua pohjakoulutuksesta
riippumatta. Suoritukset voi hyväksyttää osaksi TY:n lääketieteellisen
tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Gerontologian perusopinnot 25 op
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
• Johdatus gerontologiaan 5 op, aloitus viikolla 37/2017
• Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
aloitus 28.10.2017, ks. asiantuntijaluennot opetusohjelmasta
• Ikääntyminen murroksessa 5 op (kevät 2018)
• Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op (kevät 2018)
• Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (syksy 2018)

Opintojen järjestäjät
Perusopinnot tai yksittäisiä opintojaksoja järjestävät oppilaitokset:
Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Imatra, puh. 010 322 9460
Helsingin aikuisopisto puh. 050 590 7184
Hiiden opisto puh. 019 369 1498
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola puh. 040 7518 029
Lapin kesäyliopisto puh 020 798 5290
Mikkelin kesäyliopisto puh. 015 210 300
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska puh. 044 429 4559
Porin kesäyliopisto puh. 044 701 596
Rauman kansalaisopisto puh. 044 403 6177
Somero-opisto puh. 044 779 1270
Turun kesäyliopisto puh. 02 232 3302, 044 720 1146

Ilmoittautuminen ja lisätietoja
Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen ja sen jälkeen
Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksu muodostuu
oppilaitoksen omasta maksusta ja avoimen yliopiston maksusta, joka
on perusopinnoissa (25 op) 250 € ja yksittäisillä jaksoilla 50 €/jakso.
Tarkempia tietoja opinnoista löytyy sivuilta www.utu.fi/avoin,
valitse Opintotarjonta > Oppiaineet > Gerontologia
Lisätietoja antavat myös:
Suunnittelija Katja Kivistö
puh. 050 465 8853,
kamkiv@utu.fi
Opintosihteeri Heli Lainio
puh. 050 310 5696,
heli.lainio@utu.fi

Tutustu
myös muihin lääkeja terveystieteellisiin
opintoihin
avoimessa
yliopistossa!

