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Esimiestyö ja viestintä
Kehity esimiehenä ja täydennä ammatillista osaamistasi.

 » Kestävä johtajuus, 5 op
 » Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. 

 » Toimiva työyhteisö, 5 op
 » Lähiopetus: 15.9. klo 12.30 - 14.00, 25.10. klo 12.30 - 16.00 ja 
11.12.2017 klo 14.15 - 16.00

 » Esimiesviestintä, 2 op
 » Verkkoluennot: 18.9., 21.9. ja 5.10.2017 klo 17 - 18.30. 

 » Valmentava johtaminen, 5 op
 » Lähiopetus: 2.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 18.12.2017  
klo 17.00 - 20.00.

 » Management Tools and Techniques, 5 cr  
(tulossa keväällä 2018) 

 » Työoikeus, 3 op (tulossa keväällä 2018)

Markkinointi ja 
talousosaaminen
Täydennä ammatillista osaamistasi markkinoinnin ja taloushal-
linnon osa-alueilla.

 » Markkinoinnilla menestykseen, 5 op
 » Verkkoluennot: 29.8., 5.9., 12.9. ja 19.9.2017 klo 18.00 - 
19.30.

 » Markkinointioikeus, 4 op
 » Aloitusluento: 3.10.2017 klo 17.15. - 19.00 ja tämän jälkeen 
itsenäistä työskentelyä

 » Success Strategies in SMEs, 5 cr
 » Lectures: 26. - 27.10. and 30.11. - 1.12.2017 at 8.15 – 15.

 » Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet, 5 op
 » Verkko-opinnot oman aikataulun mukaan syksyn 2017 
aikana

 » Yrittäjän taloushallinto, 3 op (tulossa keväällä 2018)

 » Talousmatematiikka, 5 op (tulossa keväällä 2018)

Osaava maailma.

MENESTYVÄ LIIKETOIMINTA -kokonaisuus on ajan-
kohtainen ja tiivis tietopaketti, joka tarkastelee yritystoimintaa 
useista eri näkökulmista toimialasta riippumatta. Voit valita 
kiinnostuksesi mukaan joko yksittäisiä opintojaksoja tai suo-
rittaa opintokokonaisuudet. Opinnot soveltuvat erinomaisesti 
täydennyskoulutukseksi.
Opintojaksot toteutetaan monimuoto- ja verkko-opintoina. 
Voit suorittaa opinnot työn ohessa. Opiskelua varten tarvitset 
toimivan nettiyhteyden. Verkkoluentoja varten tarvitset kuu-
lokemikrofonin (headset). Lähiopetus järjestetään Wärtsilä 
-kampuksella (Karjalankatu 3, Joensuu)
Opintomaksu on 10 €/opintopiste. Jos opiskelet syksyn 2017 
aikana vähintään 12 opintopistettä, maksu on 120 €.

Verkon välityksellä 
mielenkiintoisia kursseja 
hyvien ja asiantuntevien 
opettajien ohjauksessa. 
Lähiopetus on hyvä lisä.”

Klikkaa kiinnostavan 

opintojakson nimeä!  

Näet tarkemman sisällön 

ja voit ilmoittautua 

opintojaksolle!
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