LIIKETALOUDEN OSAAJAKSI
KOKKOLASTA
Liiketaloutta on mahdollista opiskella Kokkolassa aina ammatillisesta
perustutkinnosta ammattikorkeakoulututkintoon ja yliopistotasoisiin
kandivaiheen opintoihin saakka. Aiemmat opinnot ja työkokemus
huomioidaan osaamisena ,ja opiskelu on joustavaa.

Kokkolan kauppaopisto

Liiketalouden perustutkinto, 120 ov, merkonomi
Merkonomin tutkinnon suorittaneella on osaamista myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä taloushallinnon ja
toimistopalvelujen aloilta. Opintoihin sisältyy vähintään 24 ov työssäoppimista, joka on mahdollista suorittaa joko osittain tai kokonaan ulkomailla kauppaopiston laajan ja monipuolisen kansainvälisen verkoston kautta. Merkonomin tutkinnon voi suorittaa myös työssäoppimista laajentaen työelämälähtöisesti. Työssäoppiminen helpottaa usein opiskelijan
työllistymistä. Merkonomi opiskelee myös laajasti yrittäjyyttä mm. Nuori Yrittäjyys – toiminta on vakiintunut opetusmenetelmä. Ensimmäisen yhteisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija valitsee oman opintopolun, joka mahdollistaa kouluttautumisen erilaisiin kaupan, taloushallinnon ja toimistopalvelujen työtehtäviin.
Lisätietoja:
Natascha Skog
natascha.skog@kpedu.fi
044 725 0479 | www.kpedu.fi

Centria-ammattikorkeakoulu

Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, tradenomi (AMK)
Tradenomiopintoja värittävät käytännönläheisyys ja yrittäjämäisyys, ja opintosisällöissä on otettu huomioon työelämän
tarpeet. Liiketoimintaosaamiseen keskittyneiden opintojen lisäksi tradenomiopiskelijat saavat kehittää taitojaan esimerkiksi viestinnässä ja kielissä. Opiskeluaikana otetaan myös haltuun työelämässä tarvittavia työkaluja ja menetelmiä,
jotta uraputkeen hyppääminen varmasti onnistuu valmistumisen jälkeen. Harjoittelu, opinnäytetyö ja projektiopinnot kehittävät vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja ja antavat esimakua työelämästä. Opiskelu liiketalouden koulutusohjelmassa on
monipuolista, mielenkiintoista ja antaa hyvät eväät menestyä työelämässä. Opiskelijat sisäistävät liiketalouteen liittyvän
ajattelutavan, käsitteistön ja saavat kipinän elinikäisen oppimiseen.
Lisätietoja:
Koulutusohjelmajohtaja Marko Ovaskainen,
marko.ovaskainen@centria.fi,
044 725 0435 | www.centria.fi

Centria-ammattikorkeakoulu

Business Management 210 cr, Bachelor of Business Administration
The overall objective of the program is to provide students with professional, international, personal and social competences to operate in an international business environment. The program provides good possibilities to study in an
international surrounding in your home country, as this is a group of multicultural students. International guest lecturers
also visit the program, which supports the internationalization process of students.
More information:
Principal Lecturer Janne Peltoniemi,
janne.peltoniemi@centria.fi
040 808 5127 | www.centria.fi

Centria-ammattikorkeakoulu

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus 90 op, tradenomi (Ylempi AMK)
Opinnoissa syvennytään erityisesti johtamisen ja esimiestyön moderneihin teorioihin ja käytännön kehittämismalleihin,
joiden soveltamismahdollisuuksia opiskelijoiden omaan työhön sekä omiin yrityksiin, organisaatioihin ja työympäristöihin pohditaan ja kehitetään systemaattisesti erilaisten oppimistehtävien avulla. Opinnot tarjoavat opiskelijoiden henkilökohtaista kasvua tukevia valmiuksia ja työkaluja sekä tukevat oman asiantuntijatyön ja johtamis- ja esimiestoiminnan
kehittämistä. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa.
Lisätietoja:
hakutoimisto@centria.fi,
044 725 0081 | www.centria.fi

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Vaasan yliopisto, avoin yliopisto
Kauppatieteiden kanditutkintoon johtavia avoimen opintoja
Monipuolisia kauppatieteiden kandiopintoja on mahdollista opiskella Kokkolassa Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa.
Avoimen yliopiston kautta on mahdollisuus suorittaa jopa kaikki kauppatieteiden kanditutkintoon kuuluvat 180 opintopistettä. Avoin yliopisto ei myönnä tutkintoja, joten opiskelija hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi esimerkiksi avoimen väylän
kautta. Avoimessa yliopistossa ei ole pääsyvaatimuksia, eli opetus on kaikille avointa, maksullista ja tapahtuu iltaisin sekä
viikonloppuisin. Kauppatieteiden pääainevaihtoehdoista Kokkolassa tarjolla on johtaminen, talousoikeus ja markkinointi.
Lisätietoja:
Reetta Kungsbacka,
reetta.kungsbacka@uva.fi,
029 449 8189 | www.uva.fi

Centria-ammattikorkeakoulu

International Business Management 90 op,
Master of Business Administration (MBA), tradenomi (Ylempi AMK)

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta liike-elämän asiantuntija- ja johtotehtäviin erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä. Koulutuksesta valmistuvasta on kehittynyt liiketalouden ammattilainen, joka pystyy tekemään itsenäissesti päätöksiä ja toimimaan johto- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat
kansainvälistymässä. Käytössä on monimuoto-opetus, ja oppimisen painopiste on itsenäisessä työskentelyssä. Opetuskieli
on englanti.
Lisätietoja:
Koulutusjohtaja Marko Forsell,
marko.forsell@centria.fi,
040 808 05128 | www.centria.fi

Hyödynnä aiempi osaamisesi,
etene väylää pitkin!
Lisätietoja koulutusväylästä: www.opastin.fi
Liiketoimintaosaamisen tohtoriopinnot,
Vaasan yliopisto;
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Tohtorin tutkinto, 60 op sekä väitöskirjaan
johtava tutkimustyö
Haku
tohtorikoulutukseen

Kauppatieteiden maisteriohjelma,
Vaasan yliopisto
Maisterin tutkinto, 120 op, n. 2 vuotta
Kandidaatin tutkintoa
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opinnot
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opintoja,
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Centriaammattikorkeakoulu
Tradenomi (AMK)
210 op, 3,5 vuotta
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