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OPISKELU 
2019-2020

Tampereen kesäyliopistossa



Liiketoimintaosaamisen 
opintokokonaisuus

• Liiketoimintaosaamisen opintojen 
avulla opiskelija hahmottaa kauppa- ja  
talouselämän  toimintakenttää  ja  siihen  
liittyviä  ilmiöitä.
• Opinnot koostuvat lähinnä laskenta-
toimen, markkinoinnin ja johtamisen 
opinnoista.
• Liiketoimintaosaamisen opinnoista voit 
tehdä Liiketoiminnan perusteet 28 op  
opintokokonaisuuden 

Tarkemmat tiedot kursseista sekä ilmoittautuminen www.tampereenkesayliopisto.fi

Tutustu monipuoliseen kauppatieteen 
opetustarjontaamme!

• Opinnot ovat Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisia. 

• Kaikki lähiopetus tapahtuu Tampereella arki-iltaisin tai lauantaisin. Osa     

opintojaksoista on verkkokursseja.  

• Tampereen kesäyliopistossa mahdollisuus opiskella Vaasan yliopiston 

avoimen yliopiston väylään vaadittavat 60 opintopisteen laajuiset opin-

not. Pääaineeksi voi valita johtamisen tai markkinoinnin. Lisätietoa avoi-

men yliopiston väylästä saat Tampereen kesäyliopistosta.

• Kauppatieteen opinnot soveltuvat oman ammatillisen osaamisen täyden-

tämiseen, henkilöstökoulutukseksi, pääsykokeisiin valmistautuville sekä 

lukiolaisille.

Kauppatieteen opintoinfo 
tiistaina 3.9. klo 17.00-18.30
(ennakkoilmoittautuminen)

• Opetustarjonnan ja opiskelukäy-
   tänteiden esittely  
• Tutkintotavoitteinen opiskelu



Tarkemmat tiedot kursseista sekä ilmoittautuminen www.tampereenkesayliopisto.fi

Lukuvuoden 2019-2020 
opetustarjonta

Johtaminen ja organisaatiot
aineopinnot 25 op

• Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op 
   (verkko), alk. 26.9.
• Cross-Cultural Management, 5 op 
   (verkko), alk. 21.10. 
• Organisaatiokäyttäytyminen 7 op 
   (verkko),  alk. 1.4.
• Henkilöstöoikeus 6 op, alk. 27.1.

Markkinoinnin perusopinto-
kokonaisuus, 25 op (verkko)

•  Markkinoinnin perusteet  7 op, alk. 23.9.
•  Relationship Marketing 7 op, alk. 11.11.
•  Markkinoinnin strateginen 
   johtaminen 6 op, alk. 27.1. 
•  Vientimarkkinointi 5 op, alk. 23.3.

Markkinoinnin  
aineopintokokonaisuus, 26 op

•  Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (verkko) 
   alk. 18.9.
•  Brändijohtaminen 5 op, alk. 28.10.
•  Markkinointikommunikaatio 6 op,  
   alk. 13.1.
•  Vastuullinen päätöksenteko 
   liiketoiminnassa 5 op, alk. 2.3.
•  Myynnin johtaminen ja  
   henkilökohtainen myyntityö 5 op,  
   alk. 20.4.

• Johtamisen perusteet 7 op, alk. 26.9.
• Strateginen johtaminen 7 op (verkko),      
  alk. 2.3.
• Henkilöstöjohtaminen 7 op, alk. 16.1.
• Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op,

   alk. 8.10.

Johtaminen ja organisaatiot
perusopinnot 26 op

Aikataulut ja tarkemmat  
t iedot varmistuvat  
touko-kesäkuussa.



Yliopistonkatu 60 A (4. krs) 
33100 Tampere

www.tampereenkesayliopisto.fi

Asiakaspalvelu (arkisin kello 8-16) 
03 223 8433 | toimisto@tampereenkesayliopisto.fi

Kaikille avoin. Ympäri vuoden.

Laskentatoimi ja rahoitus
perusopinnot 26 op

•  Kirjanpidon ja tilintarkastuksen 
   perusteet, 2,5 op, alk. 3.10. 
• Kirjanpidon ja tilintarkastuksen 
   harjoitustyö 0,5 op 
•  Johdon laskentatoimi, 3 op, alk. 4.11. 
•  Yrityspeli, 2 op, alk. 3.12.
•  Rahoituksen perusteet, 4 op
•  Tilinpäätösanalyysi 3 op (verkko)
•  Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö 2 op
(verkko)
•  Kirjanpidon jatkokurssi, 6 op

• Kirjanpidon jatkokurssin harjoitustyö 3 op

Muut opintojaksot

•  Johdatus yliopisto-opiskeluun ja  
   HOPS  2 op, alk. 3.9.
•  Taloustieteen perusteet 6 op
•  Talousmatematiikan perusteet 5 op  
   (verkko) , alk. 16.9.
•  Tilastotieteen perusteet 5 op (verkko),                          
    alk. 27.1. 
•  Akateemiset viestintätaidot 3 op
•  Loista esiintyjänä 2 op
•  Ruotsin kielen peruskurssi kauppatiet. 
   opiskel. 5 op (verkko), lähtötasotesti 
   2.12., kurssi alkaa 8.1.2020    
•  Reading and writing skills in English  
   3 op (verkko), alk. 5.10.
•   Oral Skills in English 2 op
•  Englanti: Society and State 3 op
   (verkko)

Maksuttomat kurkistuskurssit:
(verkkokursseja)

• Sinustako hallintotieteilijä 2 op
• Tutustu Kauppatieteisiin 3 op
• Tutustu viestintätieteisiin  2 op

Talousoikeuden opintojaksot

• Talousoikeus liiketoiminnan edellytyk-
   senä 3 op, alk. 30.9.
• Talousoikeuden perusteet ja liiketoi-
   minnan etiikka 3 op, alk. 16.12.
• Henkilöstöoikeus 6 op, alk.27.1.


