Tavoitteena kauppatieteen tutkinto
Onko tavoitteenasi kauppatieteen maisterin tutkinto?

Opiskelu Tampereen kesäyliopiston järjestämissä Vaasan yliopiston kauppatieteen opinnoissa on yksi tie yliopistoon.
Voit suorittaa kaikki väylähakuun vaadittavat opinnot Tampereella, kun valitset pääaineeksi johtamisen ja organisaatiot tai markkinoinnin. Kaikki lähiopetus ja tentit järjestetään Tampereella iltaisin ja viikonloppuisin. Kun vaaditut
opinnot on suoritettu, voit hakea tutkinto-oikeutta avoimen yliopiston väylän kautta ilman osallistumista valintakokeisiin.
Hakuaika on vuosittain keväällä, korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. Tarkat valintaperusteet vahvistetaan vuosittain Opintopolku.fi -palvelussa. Avoimen yliopiston opintojen perusteella kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin
tutkintoihin valitaan yhteensä noin 20 uutta opiskelijaa. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintaperusteena on opintojen laajuus ja opintomenestys sekä opintojen rakenne ja sopivuus.

Hakukriteerit
Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevalla on oltava:
•
Yhteensä noin 100 opintopisteen laajuiset opinnot
•
Suunnitellussa pääaineessa (johtaminen ja organisaatiot tai markkinointi) on oltava noin 50
opintopisteen laajuiset opinnot, suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot.
•
Pääaineopintojen lisäksi muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään
kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia (esimerkiksi muita kauppatieteen opintoja)
•
Tutkintoon vaadittavia toisen kotimaisen tai vieraan kielen opintoja, sekä joko talousmatematiikan
tai tilastotieteen perusopintojakso
Avoimen yliopiston väylään vaadittavien opintojen suorittamisaika ja hinta
Lyhimmillään Vaasan yliopiston avoimen yliopiston vaadittavien väyläopintojen (noin 100 op) suorittamiseen menee aikaa noin kaksi lukuvuotta, mutta suoritusaika riippuu siitä, kuinka ahkerasti opintoja ehtii ja
jaksaa suorittamaan.
Alla suuntaa-antava laskelma, mitä Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylään vaadittavat opinnot
Tampereen kesäyliopistossa maksaisivat:
•
Suunnitellun pääaineen perus- ja aineopinnot noin 50 op 910 €
•
Esimerkiksi laskentatoimen perusopinnot 26 op sivuaineopinnoiksi 470 €
•
Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteen opiskelijoille 5 op 175 €
•
Talousmatematiikan 5 op tai tilastotieteen perusteet 5 op 180 €/opintojakso
•
Muita soveltuvia opintoja noin 250 €
•
yhteensä noin 2000 €
Huomioi, että tällä summalla olet suorittanut jo noin kolmanneksen kauppatieteen maisterin tutkinnosta.
Kaikki suorittamasi opintopisteet ovat suoritettuna opintorekisterissäsi jos haet ja tulet valituksi Vaasan yliopistoon kauppatieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon.
Voit myös missä vaiheessa tahansa opintoja hakea normaalivalinnan kautta yliopistoon. Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen ei muuta asemaasi ensikertalaisena opiskelijavalinnassa.
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Kaikille avoin. Ympäri vuoden.

