UUSI TUTKINTO

JOHTAMISKOULUTUSTA JO 20 VUOTTA

Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto

TUTKINNON LAAJUUS JA OSAT
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta Johtajana toimiminen (80
osaamispistettä) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (yhteensä 100 osaamispistettä). Järjestämme erikoisammattitutkinnon Johtamisen ja yritysjohtamisen
osaamisalasta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja osaaminen osoitetaan näytöissä.
TOTEUTUSAIKA:
Koulutukseen on jatkuva haku. Ensimmäinen mahdollisuus opintojen aloittamiseen
on 30.1.2019. Teemme kaikille opiskelijoille henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Koulutuksen kesto on yksilöllinen (koulutustausta ja työkokemus
vaikuttaa opintojen kestoaikaan). Keskimäärin koulutusaika on yksi- kaksi vuotta. Voit
näyttää osaamisesi omassa johtamistyössäsi omalla työpaikalla. Koulutusta ei voi
suorittaa ilman työpaikkaa.
KOULUTUSPAIKAN OSOITE:
Pinnin oppimiskeskus, Pinninkatu 53 B, 4.krs, 33100 Tampere
LISÄTIETOJA:
Marja Kallioniemi, p. 044 7729249 tai marja.kallioniemi@kopisto.fi
Kaarina Ketola, p. 044 7729229 tai kaarina.ketola@kopisto.fi
opiskelejohtamista.fi

KONKREETTISTA
HYÖTYÄ JA OSAAMISTA
Koulutus antaa uutta näkemystä ja työkaluja johtamiseen. Opintoihin liittyvien
tehtävien avulla on mahdollista kehittää
monipuolisesti organisaation ja yrityksen
toimintaa. Opiskelun aikana on mahdollista
päivittää vastuualueen ja yrityksen menestyksen kannalta keskeisiä suunnitelmia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

johtajana kehittyminen
vastuualueen toiminta
strategian toteuttaminen
projektisuunnitelma
työyhteisön ja henkilöstön kehittäminen
henkilöstön osaamisen kehittäminen
asiakkuuksien kehittäminen
talouden kehittäminen
tuotanto- tai palveluprosessin kehittäminen

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN (JATKUVA HAKU):
Hakukortti osoitteessa www.opiskelejohtamista.fi

Opiskelija johtaa ja kehittää
yrityksen tai vastuualueensa
henkilöstöä ja työhyvinvointia

Opiskelija tunnistaa yrityksen tai
vastuualueensa strategian ja toimintaympäristön keskeiset muutokset

Kehittää toiminnan
tuloksellisuutta

Opiskelija arvioi ja kehittää
toimintaansa ja osaamistaan
johtajana ja yrityksen omistajana

Opiskelija suunnittelee ja organisoi
yrityksen ja vastuualueensa
toimintaa ja taloutta

JOHTAJANA
TOIMIMINEN

Opiskelija noudattaa
toiminnassaan lainsäädäntöä ja
eettisen toiminnan periaatteita

Seuraa ja arvioi yrityksen
tai vastuualueensa
tavoitteiden toteutumista

Valinnaiset tutkinnon osat (näistä valitaan kaksi)
Strategiatyön johtaminen

50 OSP

Asiakkuuksien johtaminen

50 OSP

Projektin johtaminen

50 OSP

Talouden johtaminen

50 OSP

Työyhteisön kehittämisen johtaminen

50 OSP

Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

50 OSP

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen

50 OSP

Valinnainen tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

50 OSP

ORGANISATION
CERTIFIED BY

Opistonkatu 5
38700, Kankaanpää
PL 45, 38701 Kankaanpää
Puh. 044 772 9238

Pinninkatu 53 B, 4.krs
33100 Tampere
kankaanpaanopisto.fi

