Avoin korkeakouluopetus
lukuvuosi 2019-2020
Kauppatiede ja markkinointi
Johdon laskentatoimi 3 op VY
Kansainvälinen laskentatoimi 6 op UEF
Kauppatiede perusopinnot 30 op UEF
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op VY
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op VY
Laskentatoimi ja verotus 30 op UEF
Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi 6 op VY
Strateginen johtaminen 7 op
Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op VY
Yrityspeli 2 op VY
Kieliopinnot ja tutkimuskurssit
Academic and Professional Communication in English 4 op HY
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op UEF
Ranskan alkeiskurssi 1, 3 op, HY
Toisen kotimaisen kielen suull. ja kirjall. taito, ruotsi 3 op HY
Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op, HY
Sosiaali- ja terveysala
Gerontologia perusopinnot 25 op UEF
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op UEF
Lääketieteen perusteita perusopinnot 25 op UEF
Sosiaalityö perusopinnot 25 op UEF
Sosiaalityö aineopinnot 35 op UEF
Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 30 op UEF
Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op UEF
Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op UEF
Opetus- ja kasvatusala
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op HY
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op HY
Oikeustieteet
Johdatus oikeustieteeseen 2 op TY (suoritettava ensimmäisenä)
Hallinto-oikeus 7 op TY
Kansainvälinen oikeus 6 op TY
Oikeushistoria 6 op TY
Työoikeus 7 op TY
Valtiosääntöoikeus 7 op TY

Psykologia
Psykologian perusopinnot 25 op JY
Työ- ja organisaatiopsykologia 25 op UEF
Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op UEF
Ravitsemus ja liikunta
Terveysliikunnan perusopinnot 25 op UEF
Ravitsemustiede perusopinnot 25 op UEF
Ravitsemustiede aineopinnot 35 op UEF
Muut opinnot
Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op JY
Kemian perusopinnot 25 op JY
Luova kirjoittaminen perusopinnot 25 op TY
Palvelumuotoilu perusopinnot 25 op LY
Väyläopinnot
Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun
väyläopinnot 60 op
Maksuttomat verkko-opintojaksot
Tutustu kauppatieteisiin 3 op VY
Tutustu viestintätieteisiin 2 op VY
Sinustako hallintotieteilijä 2 op VY
Maksuttomat verkkokurssit on tarkoitettu kaikille, jotka
haluavat tutustua Vaasan yliopiston eri oppiaineisiin ja
tutkintoihin, mutta erityisesti ne ovat suunnattu lukiolaisille
jatko-opintojen suunnittelun tueksi.

Yliopistojen lyhenteet
HY = Helsingin yliopisto
UEF = Itä-Suomen yliopisto
JY = Jyväskylän yliopisto
LUT = Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LY = Lapin yliopisto
TY = Turun yliopisto
VY = Vaasan yliopisto
Oikeudet opetustarjontaa koskeviin muutoksiin pidätetään.

Opintokokonaisuuksien ja –jaksojen kuvaukset löydät nettisivuiltamme
www.paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi, p. 050 3754 977

Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op
Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät LUT kauppakorkeakoulun
väyläopinnot alkaen syksyllä 2019. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu
2019 - toukokuu 2021 välisenä aikana. Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan
yhteensä enintään 60 opiskelijaa.
LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan Lappeenrannassa saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa,
mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2021 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3
(asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja
suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.
Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen
ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten
laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan
yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.
Väyläopintoihin 60 op sisältyvät opintojaksot:
1. Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op
2. Hankintatoimen perusteet, 6 op
3. Rahoituksen perusteet, 6 op
4. Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, 6 op
5. Yritysjuridiikan perusteet, 6 op
6. Taloustieteiden matematiikka, 6 op
7. Kansantaloustieteen perusteet, 3 op
8. Mikroteoria, 6 op
9. Laadulliset tutkimusmenetelmät, 6 op
10. Kirjanpidon peruskurssi, 6 op
11. Markkinoinnin perusteet, 6 op

Opinnot järjestetään 19.9.2019-31.5.2021 välisenä
aikana.
Opetuspaikka: Päijät-Hämeen kesäyliopisto,
Niemenkatu 73, Lahti.
Lähiopetus järjestetään arki-iltaisin ja lauantaisin
Hinta: 1600 euroa
Ilmoittautuminen: 4.7. – 28.8.2019 osoitteessa
www.paijathameenkesayliopisto.fi

Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT
kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija valitsee kandidaattivaiheen
suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen,
kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon.
Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120
op). Valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi
englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management,
International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).
Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman
vaatimusten mukaisesti ja täyttävät seuraavat kriteerit:
- Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa
- Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen
taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen
kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä
taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä. Lisäksi avoimen väylän
haussa ei huomioida: mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja tai 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia.
Tutustu kesäyliopiston LUT kauppakorkeakoulun väyläopintoihin 60 op tarkemmin osoitteessa:
www.paijathameenkesayliopisto.fi → koulutukset → avoin yliopisto-opetus

