
Hae opiskelemaan liikunta-alan alempaa 
korkeakoulututkintoa Liikuntakeskus 
Pajulahden ja Averett- yliopiston (USA) 
yhteiskoulutukseen. Koulutus on kestoltaan 
noin 4 vuotta.

Koulutuksen ensimmäinen vuosi järjestetään Paju-
lahdessa. Opiskelijat suorittavat 42 opintoviikkoa 
Averett-yliopiston liikunnanopiskelijoiden opetus-
suunnitelmaan kuuluvia  aineita. Opetuskielinä ovat 
englanti ja suomi.

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija siirtyy 
opiskelemaan USAhan. Toisen vuoden opinnot 
koostuvat yhteisistä opinnoista ja liikunnan laitok-
sen kursseista. Tutkinto on tasoltaan alempi kor-
keakoulututkinto ja mahdollistaa jatko-opinnot joko 
ulkomailla tai Suomessa.

Katso myös:
Facebook: Averettpajulahti
Instagram: @pajulahtiabroad

Haku:
• Haku on käynnissä jatkuvana hakuna
• Pääsykokeet järjestetään 8.8.2018
• Koulutus on yksityistä opiskelua ja toimii 

erillishakuna

Pääsyvaatimukset:
• ylioppilastutkinto tai toisen asteen tutkinto
• vähintään 18 vuoden ikä opiskelun 

alkaessa
• hyvä terveys
• soveltuvuus alalle 

Hakeminen ja lisätiedot: 
 
pajulahti.com/koulutus/bachelors-degree/

BACHELOR´S DEGREE

Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola 
p. 03 885 511

www.pajulahti.com

AVERETT

OPINTO-

MATKA 

AVERETT 

YLIOPISTOON 

SYKSYLLÄ
 2018

Liikunta-alan yliopistotutkinto USA:ssa



Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola 
p. 03 885 511

www.pajulahti.com

Lisätietoja:

KATJA HAUTANIEMI
p. 044 7755 332
katja.hautaniemi@pajulahti.com

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 
 
Valmennuksen pääaineekseen valinneet opiskelevat 
valmennusopin lisäksi mm biomekaniikkaa, urheiluvalmen-
nusta ja testausta.

Opettajaopinnoille suuntaavien opinnot sisältävät terveys-
liikunnan, liikuntakasvatuksen, anatomian ja biologian kurs-
sien lisäksi liikenneopetusta. Liikuntakasvatuksen voi valita 
pääaineekseen myös ilman opettajalisenssin suorittamista.

Personal Training– opiskelijoilla kurssivalikoimaan kuuluu 
fyysisen toimintakyvyn parantaminen erilaisille asiakkaille 
kuntoilijoista ja urheilijoista myös erityisliikkujiin eli kuntou-
tujiin ja senioreihin.

Urheilumanageriopinnoissa keskitytään urheilubisnek-
seen, urheilujohtamiseen ja – hallintoon.

Terveysliikunnan ja liikuntalääketieteen opinnoissa opis-
kellaan ravintotieteitä, kuntoliikuntaa, liikuntavammojen 
ehkäisemistä ja liikuntasuoritusten parantamista.

Valitsit minkä pääaineen hyvänsä,  kaikkiin opetussuunni-
telmiin kuuluvat seuraavat opinnot: ensiapu, liikuntafysiolo-
gia, kinesiologia, urheilupsykologia, motorinen oppiminen 
ja harjoittelu.

Näiden opintojen lisäksi voit valita myös Averett yliopiston 
muista opinto-ohjelmista sinua kiinnostavia kursseja.

KUSTANNUKSET

Ensimmäisen lukuvuoden kustannukset Pajulahdessa 
5600€ sisältäen opetuksen, verkko-opinnot, opetusma-
teriaalin ja opintomatkan Averett yliopistoon. Opiskelija 
voi myös asua ja ruokailla erilliskustannuksella Pajulah-
dessa.

Opiskelijamme saavat rahallista avustusta seuraavasti: 
1. lentolippu Danvilleen sekä 1000€ Martti Ahtisaari-
rahaston stipendi.
 
Lisäksi Averett yliopisto myöntää kaikille Pajulahdesta 
tulleille yli 7.0 keskiarvon opiskelijoille 20 000$ stipendin 
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