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1. syyskuuta 2016

A61A00200Business Communication Skills ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Please note, that this is an academic communication course, not an English language course.
 You must be present at the first lesson. The lecturer will only consider extraordinary reasons for not attending. All the
 lessons for this course are compulsory. 

Kuvaus
Status of the Course
Mandatory common core studies. Degree Structure 2013.

Level of the Course
 Core course, BSc degree

Workload
 Participation in lectures and seminars, 24 hours; preparation for lectures, case studies and assignments, 57 hours.

Learning Outcomes: The course provides a clear insight into what constitutes effective oral and written business
 communication in a fast-paced global business environment. By the end of the course, students will be able to:
1. Analyse audiences and define objectives to create targeted messages
2. Write coherent and convincing, reader-friendly business documents
3. Craft clear, focused and engaging business presentations
4. Critically assess their own and others’ business communications

 Content: The course is highly interactive and task-oriented. Case analyses, simulations, written assignments and individual
 and team presentations will allow students to practise the theories and key concepts introduced during the course. Peer and
 lecturer feedback will give students a clear picture of their present communication skills, and an indication of how they can
 enhance their performance.

Language of Instruction 
 English

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Fee 45€/ course. 

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Wed 13th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding.
For further information, please see Registration instructions

The registration for the course will be closed on

Course 01: 10.5.2016.

Course 02: 24.5.2016.

http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
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Course 03: 3.8.2016.

Student places for the course: 22/course. Please register to one course (01 or 02 or 03).

Esitiedot
CEFR Level: Starting level: B2. Please note that this is not a language course but a course in communication theory and
 skills. It is therefore essential that participants meet the required B2 level in English.
CEFR Levels

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria
1. Assignments (70%): written request (analysis and request); persuasive presentation (outline and reflection paper); team
 presentation and critical appraisal.
 2. Mid-course test (20%): In-class test organized by lecturer. 
 3. Class contribution (10%): preparedness for class, participation in class discussions and group activities. Teachers M.A.
 John Leo; M.A. Alona Senishch, DSc (Econ.), MBA Christa Uusi-Rauva. Mandatory class attendance.

Opetuksen aika
 ja paikka Course 01, teacher M.A. John Leo

Lectures: 
 Thu 12.5. at 16.45-19.00
 Thu 19.5. at 16.45-19.00
 Mon 23.5. at 16.45-19.00
 Thu 26.5. at 16.45-19.00
 Mon 30.5. at 16.45-19.00
 Mon 6.6. at 16.45-19.00
 Thu 9.6. at 16.45-19.00
 Mon 13.6. at 16.45-19.00
Room: A-307. School of Business Main Building, Runeberginkatu 14-16, Töölö campus, Helsinki.

 

Course 02, teacher M.A. Alona Senishch
Lectures: 
 Thu 26.5. at 16.15 – 19.30
 Mon 30.5. at 16.15 – 19.30
 Thu 2.6. at 16.15 – 19.30
 Mon 6.6. at 16.15 – 19.30
 Thu 9.6. at 16.15 – 19.30
 Mon 13.6. at 16.15 – 19.30
Room: A-410. School of Business Main Building, Runeberginkatu 14-16, Töölö campus, Helsinki.

 

Course 03, teacher DSc (Econ.), MBA Christa Uusi-Rauva.
Lectures: 
 Fri 5.8. at 16-20  
 Sat 6.8. at 9-15
 Fri 12.8. at 16-20
 Sat 13.8. at 9-15
 Thu 18.8. at 16-20 (changed)
Room: A-308, School of Business Main Building, Runeberginkatu 14-16, Töölö campus, Helsinki.

Teaching Locations

Kirjallisuus
1. Munter, Mary (2006) Guide to Managerial Communication. 7-10th ed. 
 ISBN 0-13-146704-2
 2. Teaching materials prepared by the lecturer.

Opiskelua tukeva

http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
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 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Course web environments in MyCourses.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Substitutes:
 Business Communication 61A00100. 

 This course must be completed before taking any of the EBC electives.

 This course is organized by the Aalto University Open University. The course requirements are the same as the course
 requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

A61C00900Business Presentations ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Mandatory class attendance.

Kuvaus
Status of the Course: MSc skills option (‘Maisterin taitosalkku’) DR 2005.

Workload: classroom hours 28 h,  assignments 36 h,  class preparation 16 h.

Learning Outcomes: 
 1. understand how communication objectives and audience considerations drive presentation planning and delivery, 
 2. be able to apply analytical tools to evaluate the effectiveness of presentations., 
 3. be able to plan and deliver effective objective-driven informative, persuasive, transformational and relational business
 presentations.

Content: Strategies and techniques for creating a coherent, focused and engaging presentation, targeting the audience,
 credibility-building devices, selecting and organizing content, creating high impact introductions and conclusions, gaining and
 maintaining audience interest.

Language of Instruction: English

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Fee 45€.

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Wed 13th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

26.5.2016

http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
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Esitiedot
Prerequisites:  Business Communication 61A00100 or equivalent. CEFR Level: Starting level B2.

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria: 
1. Mandatory class attendance. 28 h. Teacher DSc (Econ.), MBA Christa Uusi-Rauva.
 2. Assignments 100%.

Opetuksen aika
 ja paikka Lectures:

Fri 3.6. at 16-20  
 Sat 4.6. at 9-15
 Fri 10.6. at 16-20
 Sat 11.6. at 9-15
 Thu 16.6. at 16-20

Room: A-308. School of Business Main Building, Runeberginkatu 14-16, Helsinki. Töölö Campus.

Teaching Locations

Kirjallisuus
Study Material: Provided by the lecturer.

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Course code: A61C00900

Course web pages in MyCourses.

This course is organized by the Aalto University Open University. The course requirements are the same as the course
 requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

ELEC-A7100C-ohjelmoinnin peruskurssi ( 5 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
 20 + 20 (2 + 2).
 Keskeinen osa kurssia on ohjelmointiharjoitusten tekemistä. Ohjelmointiharjoituksiin ja niihin liittyvään opiskeluun suositellaan
 varaamaan vähintään 10 tuntia joka viikko kurssin aikana.

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee C-ohjelmointikielen perusteet ja osaa itsenäisesti toteuttaa lyhyitä ohjelmia C-ohjelmointikielellä.

Sisältö
Järjestelmäläheisten ohjelmointikielten peruskäsitteet ja C-kielen perusteet. Dynaaminen muistinhallinta ja sen sovellutukset
 tavallisimpien tietorakenteiden yhteydessä. Ohjelmointi- ja vianmääritystyökalujen peruskäyttö. Lyhyitä ohjelmointiharjoituksia
 C-kielellä.

Opetuskieli
Suomi, harjoitustehtävät ja tentti englanniksi

Maksu 75.00

http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/
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Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 4.5. klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy

25.6.2016

 Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu viisi paikkaa.
  

Esitiedot
Perustiedot ohjelmoinnista (esim. CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1)

Suoritustapa
Harjoitustyöt ja tentti

Opetuksen aika
 ja paikka Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään (https://oodi.aalto.fi). Klikkaa kurssin nimeä WebOodissa,

 niin saat tarkat tiedot opetusajoista ja -paikoista.
 Katso kurssin aikataulu tästä.

Huom! Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat harjoitusryhmiin WebOodissa. WebOodiin kirjaudutaan Aalto-
käyttäjätunnuksella.

Kuulustelut
Tentteihin ja välikokeisiin tulee aina ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Tietoa tekniikan alan tenteistä

Opettaja
Jörg Ott, Pasi Sarolahti

Kirjallisuus
Luento- ja harjoitusmateriaali on verkossa. Lisämateriaaliksi suositellaan hankittavaksi jokin C-kielen kirja, esim. Kernighan,
 Ritchie: The C Programming Language, 2nd edition, Prentice Hall.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Kurssin kotisivu: on MyCourses, mycourses.aalto.fi -järjestelmässä, päivitetään ennen kurssin alkua
 https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11838, 

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun tutkinto-opetuksen kurssi, jolle otetaan myös Aalto-yliopiston

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
https://oodi.aalto.fi/
http://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=ELEC-A7100&html=1
https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=ELEC-A7100&html=1
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/technology/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11838
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7100
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 avoimen yliopiston opiskelijoita. Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston kautta.

Korvaavuudet: ELEC-A1100, AS-0.101/AS-0.1101/AS-0.1103

A62A00102Deutsch situativ 1 ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

 

Pakollinen läsnäolo ensimmäisellä luennolla.

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
 - kontaktiopetus 36 h
 - opiskelijan muu työmäärä 45 h

 Osaamistavoitteet
Kurssin jälkeen opiskelija pystyy toimimaan suullisissa rutiiniluonteisissa työ- ja arkiympäristön tilanteissa, hän on tietoinen
 saksan kielialueen tapakulttuurin perusteista, hän ääntää pääsääntöisesti oikein ja hallitsee työelämän perussanastoa.

 Sisältö
Sisältö jakaantuu itseopiskeluun ja siihen perustuvaan käytännön harjoitteluun kontaktitunneilla. Harjoitellaan suullista
 viestintää rutiiniluonteisissa työ- ja arkiympäristön tilanteissa, tutustutaan saksankielisten maiden tapakulttuuriin, harjoitellaan
 oikeaa ääntämistä, vahvistetaan työelämän perussanaston osaamista.

Opetuskieli 
 saksa

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

22.5.2016

Esitiedot
Peruskoulun / lukion B2- tai B3-saksa tai vastaavat tiedot
CEFR-taso: Lähtötaso: A1-A2 Tavoitetaso: B1 (saavutetaan suorittamalla  Deutsch beruflich 1 (62A00101) ja Deutsch situativ
 1 (62A00102 )

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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Lisää tietoa CEFR-tasoista

Suoritustapa
1. Itseopiskelua monisteen ja kurssin kotisivulta saatavan äänite- ja lisämateriaalin avulla
 2. Monimuotoista kontaktiopetusta (à 3 h), Hans-Joachim Schulze
 3. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin
 4. Arvosana muodostuu kahdesta osasta: suullinen tentti kurssin loppuvaiheessa (80 %), itseopiskelu ja aktiivisuus
 kontaktitunneilla (20 %).

 

Opetuksen aika
 ja paikka Aika

 23.5. – 7.6. klo 16.15 – 18.30, opetusta joka päivä paitsi pe 27.5. opetus klo 16.30-18.45

 Opetussali A-306, Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16 rakennus

Paikka
 Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Tentti pidetään keskiviikkona 8.6. Tenttijärjestelyistä sovitaan opettajan kanssa.

Opettaja
Vastuuopettaja
 Hans-Joachim Schulze

Kirjallisuus
Oppimateriaali
Opetusmoniste, äänitteet ja muu materiaali

Opetusmoniste on maksullinen ja opiskelija voi tilata sen Unigrafiasta http://shop.unigrafia.fi/tuote-osasto/aalto-opintomoniste-
fi/

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
Kurssin kotisivu on MyCourses kurssisivustolla, mycourses.aalto.fi

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kielikeskuksen järjestämässä kauppakorkeakoulun opiskelijoille suunnattussa tutkinto-opetuksessa.

MS-A0202Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 ( 5 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Huom
Tekniikan alan tutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Ks. tiedot ja ilmoittautumisohjeet kesäopetus sivuilta.

Kuvaus
Sisältö
Usean muuttujan funktiot ja niiden verivaatit, usean muuttujan funkion optimointi, taso- ja avaruusintegraalit.

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://shop.unigrafia.fi/tuote-osasto/aalto-opintomoniste-fi/
http://shop.unigrafia.fi/tuote-osasto/aalto-opintomoniste-fi/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://into.aalto.fi/display/fisummer/Etusivu
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Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
 - osaa laskea approksimaatioita derivaatan avulla 
 - osaa ratkaista yhtälöryhmiä Newtonin menetelmällä
 - tuntee ja ymmärtää optimoinnin perusideoita
 - osaa käyttää Lanrangen kertoimia
 - osaa vaihtaa integroimisjärjestyksen tasointegraalissa
 - osaa vaihtaa muuttujia taso- ja avaruusinteraalissa
 - osaa laskea taso-ja avaruusintegraaleja numeerisesti

Kurssin kotisivu https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0202

Maksu 75.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 4.5. klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Esitiedot
MS-A00XX Matriisilaskenta, MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1.

Suoritustapa
Luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Opetuksen aika
 ja paikka Kurssi 16.5.-15.6.

OTANIEMEN KAMPUS

Kurssi pidetään siis touko- ja kesäkuussa 2016. Ensimmäinen luento on 16.5. maanantaina ja viimeinen luento on
 keskiviikkona 15.6.

Kurssilla on 2 välikoetta. Kurssin voi siis suorittaa välikokeilla tai suoraan loppukokeella. Kurssilla on laskuharjoituksia ja
 laskuharjoitusten läsnäolosta saa lisäpisteitä. Pääpaino harjoituksissa on kuitenkin kotitehtävillä joista saa lisäpisteitä
 välikokeilla suorittamiseen. 

Koska opiskelijat ovat paljon töissä kesäaikaan, niin työesteen tai muun hyväksytyttävän esteen kohdalla laskuharjoitusten
 suorittamista kannattaa tiedustella minulta (Markku Malmivuori).

Tarkemmat tiedot luento ja laskuharjoitus ajoista löytyy Oodista, mutta nämä tiedot päivittyvät sieltä myös Mycourses
 kotisivulle

Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään (https://oodi.aalto.fi). Klikkaa kurssin nimeä WebOodissa,
 niin saat tarkat tiedot opetusajoista ja -paikoista.
Katso tarkemmat luentoajat tästä

Opetustilat

Kuulustelut
Tentteihin ja välikokeisiin tulee aina ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Tietoa tekniikan alan tenteistä

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0202
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
https://oodi.aalto.fi/
https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=MS-A0202&html=1
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/technology/
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Opettaja
Markku Malmivuori

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston perustieteidenkorkeakoulun järjestämä. Kurssille on paikkoja Avoimen yliopiston opiskelijoille.

ATAI-C1125Digitaalinen kuvailmaisu ( 5 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Kuvaus
Kurssin asema
 Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma, kuvataidekasvatuksen pääaine

Työmäärä toteutustavoittain
 Luennot  72 h, itsenäinen työ n. 40 h

Osaamistavoitteet
 Opiskelija syventää omaa tietämystään digitaalisesta kuvasta.
 Opiskelija oppii digitaalisen piirustuksen ja maalauksen, sekä vektorigrafiikan perusteita.

Sisältö
 Digitaalisen kuvan käsittely. Digitaalinen piirustus ja maalaus. Vektorigrafiikka.
  
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 Kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Vaadittava läsnäolo vähintään 80%.
  
Korvaavuudet
 Digitaalisen kuvailmaisun työpaja 5 op
 
 Arvosteluasteikko
 0-5
  
Opetuskieli
 Suomi

Maksu 75.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille
Ilmoittautumisohjeet

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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 Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

30.5.2016
 Kurssille otetaan 20 opiskelijaa.

Opetuksen aika
 ja paikka Aika

 Intensiivikurssi 1.-22.6.2016 seuraavasti:

viikko 22
 ke 1.6. - pe 3.6. opetusta on klo 9.00-15.00, klo 15.00-16.00 on varattu itsenäistä työskentelyä varten.

viikko 23
 ma 6.6. - pe 10.6. opetusta on klo 9.00-15.00, klo 15.00-16.00 on varattu itsenäistä työskentelyä varten.

viikko 24
 ma 13.6. - ti 14.6. opetusta on klo 9.00-15.00, klo 15.00-16.00 on varattu itsenäistä työskentelyä varten.
 ke 8.6.2016 - pe 10.6.2016 itsenäistä työskentelyä klo 9.00-16.00

viikko 25
 ma 20.6. itsenäistä työskentelyä klo 9.00-16.00
 ti 21.6. - ke 22.6. opetusta on klo 9.00-15.00, klo 15.00-16.00 on varattu itsenäistä työskentelyä varten.

Paikka
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
Taiteen laitos 5. krs, luokka 5003.

Opettaja
TaM Heikka Valja

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, taiteiden ala ja arkkitehtuuri

Yhteyshenkilöt
Suunnittelija Heikki Hassi
 etunimi.sukunimi(at)aalto.fi
 puh. 050 331 3048

 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston Arabian kampuksen toimiston käyntiosoite:
 Hämeentie 135 C (6. krs, huone 6079), 00560 Helsinki
 Palveluaika henkilökohtaista asiointia varten tulee varata etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.

 Ilmoittautumisajan alkaessa keskiviikkona 13.4.2016 Arabian kampuksen toimisto on avoinna klo 10.00–17.00. Silloin
 asiakkaita palvellaan ilman ajanvarausta.

A71C03000Digitaalinen viestintä ja media ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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 Kontaktiopetus 24 h, valmistautuminen luennoille 12 h, tehtävät 126 h.

Osaamistavoitteet 
 Kurssin suoritettuaan opiskelija 
 - hahmottaa median murroksen sekä digitaalisen viestinnän ja median trendit, erityisesti vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen
 viestinnän merkityksen 
 - ymmärtää digitaalisen viestinnän ja median tekijöinä, jotka muokkaavat yhteiskuntaa, liiketoimintaa ja niiden valtasuhteita 
 - ymmärtää sosiaalisen median sekä muun digitaalisen viestinnän strategisen roolin yritys- ja organisaatioviestinnässä ja
 tiedostaa viestinnän uusimpien käytäntöjen mahdollisuudet ja riskit eettisistä, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmista sekä
 eri intressiryhmien kannalta 
 - tuntee digitaalisen viestinnän ja median keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä pystyy analysoimaan kriittisesti, tuoretta
 tutkimusta hyödyntäen mm. sidosryhmäsuhteita, rekrytointiviestintää sekä kriisien ja maineen hallintaa näissä medioissa 
 - osaa työskennellä virtuaalitiimissä sekä muuten soveltaa digitaalisia alustoja ja medioita kuten wikejä, blogeja, podcasteja
 tai videoita ennakkoluulottomasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Sisältö
 Kurssilla perehdytään digitaalisen median vallankumouksen seurauksiin monista näkökulmista tavoitteena hahmottaa
 kokonaiskuva ja laajoja trendejä. Erityisesti keskitytään sosiaalisen median merkitykseen strategiselle yritys- ja
 organisaatioviestinnälle. Kurssilla tutustutaan alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja tärkeisiin teorioihin – keskeisiä teemoja ovat mm.
 vuorovaikutteiset sidosryhmäsuhteet, kriisien ja organisaation maineen hallinta digitaalisilla areenoilla sekä sosiaalisen
 median käyttö rekrytoinnissa. Kurssilla pyritään yhteisölliseen tiedontuottamiseen digitaalista mediaa luovasti hyödyntäen.

Opetuskieli 
 Suomi ja englanti

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
lmoittautumisaika tälle kurssille alkaa poikkeuksellisesti torstaina 14.4.2016 2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-
palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

 

10.5.2016

 Kurssille on 40 paikkaa.
  

Esitiedot
Yritysviestinnän perusteet tai vastaavat opinnot.

 

Suoritustapa
1. Luennot ja ennakkolukemisto. Läsnäolo välttämätöntä.
 2. Digitaalista mediaa hyödyntävät yksilö- ja ryhmätehtävät 
 3. Kurssin lopputyö. 
 Kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti.

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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Opetuksen aika
 ja paikka ti 17.5. klo 16.15-19.45

 ti 24.5. klo 16.15-19.45
 ma 30.5. klo 16.15-19.45
 ti 31.5. klo 16.15-19.45
 ti 7.6. klo 16.15-19.45
 ti 14.6. klo 16.15-19.45
 ti 21.6. klo 16.15-19.45

Opetus Töölön kampuksella. Sali E-124, Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki.

Opetustilat

Opettaja
KTT Merja Porttikivi.

Kirjallisuus
Kurssilla jaettava materiaali.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu MyCourses-ympäristössä.

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

A26E03100Driving Global Businesses, evening course ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Huom. sali A-401 lauantaina 11.6. (ei sali A-407)

Students must attend the first lecture to ensure their place in the course.

Kuvaus
Status of the Course: M.Sc. degree, elective in Management and International Business
Level of the Course: Specialization studies

Teaching Language: English

Status of the Course 
M.Sc. degree. Elective in Management and International Business
 Learning Outcomes: This course takes a strategic perspective to firm-level activities in globalization. Upon completion of the
 course, students should know key theories explaining internationalization and foreign direct investment, know how to
 strategize for internationalization, and be familiar with international business operation modes and foreign market entry
 strategies. Activities of both SMEs and MNCs, as well as other (e.g. public) actors enhancing cross-border business
 operations are discussed.
 Content 
During the course, the following questions will be examined: (1) Why and how do firms internationalize? Theories and
 explanatory frameworks for firm internationalization and review of entry strategies, entry modes, and cross-border business
 operations; (2) How to strategize for activities in the global arena? (3) Current trends in cross-border operations and

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
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 globalization. The course will feature numerous guest lecturers who will share their industry and academic experience and
 illustrate practical applications of the theories discussed during the course. Students are encouraged to forge links between
 theory and practice through completion of the course assignments.

Website in the MyCourses system: to be announced to the registered students when the course starts.

Maksu 90.00

Maksun kuvaus

Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Tue 12th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

 

15.5.2016 (prolonged)

Esitiedot
Prerequisites
 Prior studies in candidate level international business or management.

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria: 
Participation: mandatory attendance
 Assessment components:
1. Lectures participation and involvement: 10%. Lecturer D.Sc. (Econ.) Minna Söderqvist.
 2. Assignments:
 Graded in-class assignments (completed in class): 4 x 5% = 20%
 Case study (discussion in class): 10 %
 Final presentation: 20%
 3. Final exam: 40 %.

Opetuksen aika
 ja paikka Time: 

 Mon 16.5. at 17.30-20 room A-306
 Sat 21.5. at 9-16.45 room A-306
 Mon 23.5. at 17.30-20 room A-305
 Thu 26.5. at 17.30-20 room A-305
 Mon 30.5. at 17.30 -20 room A-305
 Thu 2.6. at 17.30 - 20 room A-305
 Mon 6.6. at 17.30-20 room A-305
 Sat 11.6. at 9-16.45 room A-401 (changed from 4.6.)

Rooms are located in the School of Business Main Building, Runeberginkatu 14-16, Töölö campus, Helsinki.

Teaching Locations

Kuulustelut
Final exam dates: 
 21.6. at 16.00-20.00
 25.8. at 16.00-20.00
 12.10. at 16.00-20.00 
 at Töölö campus.

http://mycourses.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
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Registration to the exams via Aimo service one week before the exam.

Information about exams

Opettaja
Lecturer D.Sc. (Econ.) Minna Söderqvist.
  

Kirjallisuus
Study Material: Set of readings provided by the lecturer.

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This course is organized by the Aalto University Open University. The course requirements are the same as the course
 requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

 Substitutes for Courses: 26E00400 Internationalization of the Firm. Please note that you can take either one of the courses for
 the same degree.

Ako-98.7011Finnish 1A ( 2 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Kuvaus
Workload      
Teaching in group 24 h + independent work 28 h

 Learning Outcomes
After the course, students will be able to use key Finnish vocabulary and a few basic structures, and manage in very simple
 everyday conversations and communicative situations at shops and offices.

Content
 Written and oral exercises on topics related to everyday life and family: greeting and making someone’s acquaintance,
 countries, nationalities and languages; simple shopping and everyday communicative situations at shops and offices; e-mails,
 weather and the seasons; talking about yourself, your family and your ordinary day. Students also learn basic vocabulary
 such as numerals and shopping vocabulary, colours, days of the week, and time expressions.  Grammar topics include
 consonant gradation of verbs and nouns, and verb types, interrogative clauses and answer clauses, vowel harmony, the
 partitive and genitive singular and the possessive structure (-lla on).

Language of Instruction
 English and Finnish

 

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Fee 30 euros

http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
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Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Wed 13th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

26.5.2015

Esitiedot
Prerequisites
 This course is intended for beginners

CEFR level
 Starting level: 0,Target Level: A1
 More information on CEFR levels

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria      
 Written examination. In addition, passing the course requires regular attendance (max. two absences allowed), active
 participation in class and completion of the given homework. The weight given to the various assignments in the final
 evaluation is specified at the start of the course.

Opetuksen aika
 ja paikka Time 

 24.5.-16.6.

Classroom
 Classroom is either E-107 or E-124 in Arkadia building, address: Lapuankatu 2

 Lecture dates and lecture time
 2 times a week
 Tue 24.5. E-107   Thu 26.5. E-124 at 16.30-19.00
 Tue 31.5. E-107   Thu 2.6. E-124  at 16.30-19.00

 3 times a week
 Mon 6.6. E-124    Tue 7.6. E-107  Thu 9.6. E-124  at 16.30-18.00
 Mon 13.6. E-124  Tue 14.6. E-107  Thu 16.6. E-124  at 16.30-18.00

Place
 The course will be held at Töölö Campus, Helsinki

Teaching Locations

Kuulustelut
The first exam of the course will be held on Wednesday 22.6. at 16.00-18.00

2nd re-exam on Thursday 4.8. at 16.00-18.00
 3rd re-exam on Wednesday 14.9. at 16.00-18.00

Information about exams

Opettaja
Teacher
Sanna Rämö

Kirjallisuus
Study material

https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
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Gehring, Sonja - Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 1, Chapters 1 - 5 ISBN 978-951-792-543-3

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Course homepage
The course homepage will be published in the MyCourses environment, mycourses.aalto.fi
 https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11785

This course is organized by the Aalto University Open University. The course is equivalent to the course Kie-98.7011 Finnish 1
 A offered by the Language Centre of Aalto University.

Ako-98.7012Finnish 1B ( 2 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Kuvaus
Workload
 Teaching in group 24 hrs
 Independent work 28 hrs
Exam 2 h

Learning Outcomes
 After the course, students can manage in the simplest everyday communicative situations and are able to express some basic
 things about themselves and about their life in Finland.

Content
Written and oral exercises and texts related to everyday life: living and leisure; communication at shops and hotels; asking and
 telling the time; going on a holiday; travelling and food, and expressing opinion. In addition, students learn the locative cases,
 the imperative and various word types and pronouns.

Language of Instruction 
English and Finnish  

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Fee 30 euros

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Wed 13th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

8.8.2016

http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11785
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
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Esitiedot
Prerequisites
Course Finnish 1A (Kie-98.7011 or Ako-98.7011) or equivalent knowledge

CEFR level 
Starting level A1,Target level A1 
 More information on CEFR levels

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria
 A written examination and oral test. 
 In addition, passing the course requires regular attendance (max. two absences allowed), active participation in class and
 completion of the given homework. The weight given to the various assignments in the final evaluation is specified at the start
 of the course.

Opetuksen aika
 ja paikka Time

 8.8.-1.9. on Mondays, Tuesdays and Thursdays at 16.30-18.00 

Classroom E-127
 Arkadia building, address: Lapuankatu 2

Place 
 The course will be held at Töölö Campus, Helsinki

Teaching Locations

Kuulustelut
The first exam of the course will be held on Thursday 8.9. at 16.00-18.00
 2nd re-exam on Tuesday 18.10. at 16.00-18.00
 3rd re-exam on Tuesday 29.11.at 16.00-18.00

Information about exams

Opettaja
Teacher 
 Sanna Rämö

Kirjallisuus
Study material
 Gehring, Sonja and Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 1, Chapters 5 - 8 ISBN 978-951-792-543-3

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Course Homepage
 The course homepage will be published in the MyCourses environment, mycourses.aalto.fi
 https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11786

This course is organized by the Aalto University Open University. The course is equivalent to the course Kie-98.7012 Finnish 1
 B offered by the Language Centre of Aalto University.

Course code Ako-98.7012

 

http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11786
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Ako-98.7021Finnish 2A ( 2 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Kuvaus
Workload
 Teaching in group 24 hrs + independent work 28 hrs

Learning Outcomes
After the course, students will manage in everyday conversations dealing with the topics of the course. They will be able to use
 the structures and vocabulary studied on the course in their most usual contexts. The course is designed to encourage the
 students to speak Finnish in simple communicative situations. The student also recognises the most common features of
 spoken language.

Content
Oral and written exercises on the topics of work and study, asking for and giving directions, going to a restaurant, travel, health
 and sickness. The course also introduces students to the key characteristics of spoken Finnish. The grammar covers
 expressing location with postpositions, the object, positive forms of the imperfect tense, the ‘täytyy’ structure, and different
 ways of using verbs and their forms.

Language of Instruction 
 English and Finnish

 

 

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Wed 13th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

18.5.2016

 

Esitiedot
Prerequisites
 Course Finnish 1B (Kie-98.7012 or Ako-98.7012) or equivalent knowledge

CEFR level
Starting level A1, Target level A1
 More information on CEFR levels

Suoritustapa
Assesment Methods and Criteria
 Written examination. In addition, passing the course requires regular attendance (max. two absences allowed), active

http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/
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 participation in class and completion of the given homework. The weight given to the various assignments in the final
 evaluation is specified at the start of the course.

Opetuksen aika
 ja paikka Time

 16.5.-22.6. on Mondays and Wednesdays at 16.30-18.00 at 16.30-18.00
 16.5., 18.5., 1.6., 8.6., Classroom C-331
 23.5.-30.5., 6.6., 13.-22.6. Classroom A-401

Classrooms C-331 and A-401 are located in the Main Building of School of Business, address Runeberginkatu 14-16

 Place
 Töölö Campus, Helsinki

Teaching Locations

Kuulustelut
The first exam of the course will be held on Tuesday 28.6. at 16.00-18.00

 2nd re-exam on Thursday 11.8. at 16.00-18.00
 3rd re-exam on Thursday 22.9. at 16.00-18.00

Information about exams

Opettaja
Teacher
 Maija Lepola

Kirjallisuus
Study material
 Gehring, Sonja and Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 1, Chapters 8-9  ISBN 978-951-792-543-3
 and 
 Gehring, Sonja and Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 2, Chapters 1-2 ISBN 978-951-792-477-1

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Course Homepage
The course homepage will be published in the MyCourses environment, mycourses.aalto.fi
 https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11816

This course is organized by the Aalto University Open University. The course is equivalent to the course Finnish 2A (Kie-
98.7021) arranged by the Language Centre of the Aalto University.

Ako-98.7022Finnish 2B ( 2 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Kuvaus
Workload
 Teaching in group 24 hrs 

http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11816
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
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 Independent work 28 hrs

Learning Outcomes
 After the course, students will be able to discuss and write about leisure time and hobbies and past events. The structures
 and word forms learnt on the course allow students to express themselves in Finnish with more variety of expression and to
 manage in simple everyday conversations in Finnish

Content
 Students practice oral and spoken communicative situations, mostly in pairs or groups, on topics such as leisure, hobbies,
 interests and communicating at offices. Students expand their vocabulary and practice speaking fluently. The structures
 covered include the ‘MA infinitive’ (-maan/massa/masta), the ‘-minen’ verbal nouns, and the imperfect, perfect and past
 perfect tenses and possessive suffixes

Language of Instruction
 Finnish and English

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Wed 13th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

1.8.2016

Esitiedot
Prerequisites
 Course Finnish 2A (Kie-98.7021) or Finnish 2A (02102) or equivalent knowledge

CEFR level
 Starting level A1, target level A1
 More information on CEFR levels

Suoritustapa
Assesment Methods and Criteria
 Written examination and oral test. In addition, passing the course requires regular attendance (max. two absences allowed),
 active participation in class and completion of the given homework. The weight given to the various assignments in the final
 evaluation is specified at the start of the course

Opetuksen aika
 ja paikka Time

 1.8.-31.8.
 Mon 1.8. at 16.30-18.00
 Wed 3.8. at 16.30-18.00
Thu 4.8. at 16.30-18.00
 Mon 8.8. at 16.30-19.00
 Wed 10.8. at 16.30-19.00
 Mon 15.8. at 16.30-18.00
 Wed 17.8. at 16.30-18.00
 Mon 22.8. at 16.30-18.00
 Wed 24.8. at 16.30-18.00
 Mon 29.8. at 16.30-18.00
 Wed 31.8. at 16.30-18.00

Classroom A-304, Main Building of School of Business, address Runeberginkatu 14-16

http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/
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Place
 Töölö Campus, Helsinki

Teaching Locations

Kuulustelut
The first exam of the course will be held on Tuesday 6.9.  at 16.00-18.00

2nd re-exam on Wednesday 12.10. at 16.00-18.00
 3rd re-exam on Tuesday 29.11. at 16.00-18.00
  

Information about exams

Opettaja
Teacher 
 Maija Lepola

Kirjallisuus
Study material
 Gehring, Sonja and Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 2, Chapters 3-6  ISBN 978-951-792-477-1

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Course Homepage
 The course homepage will be published in the MyCourses environment, mycourses.aalto.fi
 https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11817

This course is organized by Aalto University Open University. The course is equivalent to the course Kie-98.7022 Finnish 2 B
 offered by the Language Centre of Aalto University.

Ako-98.7031Finnish 3A ( 2 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Kuvaus
Workload
 Group work 24 hrs and independent work 30 hrs

Learning Outcomes
 After the course, students will be able to discuss and write about the topics of the course and use related vocabulary.  They
 will be able to use the structures and forms studied on the course in their most usual contexts.

Content
Written and oral exercises and texts on the topics of education and work, shopping and running errands, environmental
 protection and recycling. The themes of the course are discussed from the viewpoints of different cultures. The grammar
 covers e.g. the conditional as well as the plural cases. Students also learn more features of spoken language.

Language of Instruction
 Finnish

http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11817
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/


Avoin Yliopisto - Tulosta opetusohjelmat

file:///work/U902/U90201/open-university/Avoin yliopisto/Kesä 2016/Avoin Yliopisto - Tulosta opetusohjelmat.htm[1.9.2016 12:48:21]

 

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Wed 13th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

10.5.2015

 

Esitiedot
Prerequisites
 Course Finnish 2B (Kie-98.7022 or Ako-98.7022) or equivalent knowledge

CEFR level
 Starting level A1, target level A2
 More information on CEFR levels

Suoritustapa
Assesment Methods and Criteria
 Written examination. In addition, passing the course requires regular attendance (max. two absences allowed), active
 participation in class and completion of the given homework. The weight given to the various assignments in the final
 evaluation is specified at the start of the course.

Opetuksen aika
 ja paikka Time

 9.5.-1.6.

Lecture dates and lecture times
 Mon 9.5., Wed 11.5., Thu 12.5. at 16.30-18.00
 Mon 16.5., Wed 18.5., Thu 19.5. at 16.30-18.00
 Mon 23.5., Wed 25.5. at 16.30-19.00
 Mon 30.5.,Wed 1.6. at 16.30-19.00

Classroom
 Classroom E-124 except on Mon 30.5. classroom E-127
 Classrooms are located in Arkadia building, address Lapuankatu 2

Place
 The course will be held at Töölö Campus, Helsinki

Teaching Locations

Kuulustelut
The first exam of the course will be held on Tuesday 7.6. at 16.00-18.00

 2nd re-exam on Thursday 4.8. at 16.00-18.00
 3rd re-exam on Tuesday 13.9. at 16.00-18.00

Information about exams

http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
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Opettaja
Teacher 
 Sanna Rämö

Kirjallisuus
Study material
 Gehring, Sonja and Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 2, Chapters 7-8 ISBN 978-951-792-477-1
 and
 Gehring, Sonja; Heinzmann, Sanni; Päivärinne, Sari and Udd, Taija:Suomen mestari 3 , Chapter 1 ISBN 978-951-792-568-6

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Course homepage

The course homepage will be published in the MyCourses environment, mycourses.aalto.fi
 https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11787

This course is organized by the Aalto University Open University. The course is equivalent to the course Kie-98.7031 Finnish
 3A offered by the Language Centre of Aalto University.

A21C00300Henkilöstöjohtaminen, iltaopetus ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän suoritusta. Ennakkotehtävän on oltava valmis 15.8.2016.

Kuvaus
Kurssin asema  
KTK-tutkinto, johtamisen koulutusohjelman valinnaiset erikoistumisopinnot.

Kurssin taso  
Aineopinnot

Työmäärä toteutustavoittain
14 h ennakkotehtävä, 24 h osallistuminen lähitapaamisiin, 64 h harjoitukset, tehtävät ja luennoille valmistautuminen,
 55 h tenttiin valmistautuminen,  3 h tentti

Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen aseman ja merkityksen yritysten ja organisaatioiden
 toiminnassa, tuntee henkilöstötyön keskeiset osa-alueet ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet
 organisaation tuloksen kannalta.
Sisältö  
Kurssi muodostuu luennoista, vierailuluennoista, joilla henkilöstöjohdon edustajat esittelevät organisaatioidensa henkilöstötyön
 organisointia ja henkilöstöjohtamista, opiskelijoiden laatimista case-harjoituksista ja kirjoituksista sekä alueen kirjallisuudesta.
 Kurssilla pyritään antamaan kokonaiskuva, mitä henkilöstöjohtaminen on ja miten se nivoutuu yrityksen liiketoimintaan.
 Kurssin keskeiset osa-alueet ovat henkilöstötyön organisointi yrityksissä, henkilöstöresurssien strateginen johtaminen ja
 yhteys toiminnan tuloksellisuuteen sekä henkilöstökäytännöt ja operatiivinen henkilöstötyö. Kurssilla pyritään löytämään linkki
 henkilöstöresursseja koskevan tutkimustiedon ja suomalaisten yritysten käytäntöjen välillä.

Opetuskieli

http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11787
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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 Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

5.8.2016

 Kurssille ilmoittautuneita otetaan 40.

Esitiedot
Esitietovaatimukset: Johtamisen perusteet.

Suoritustapa
1. Ennakkotehtävä (20%), pakollinen. Suoritus- ja palautusohjeet sekä artikkelit, joihin tehtävä perustuu, löytyvät nyt  kurssin
 kotisivuilta https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11756§ion=2, jonka sisältö näkyy vain kurssille
 ilmoittautuneille. Kurssityötilaan on kirjauduttava omalla Aalto-käyttäjätunnuksella, ohjeet alla. Ennakkotehtävän on oltava
 valmis 15.8.2016 klo 12.00 mennessä.

 2. Lähitapaamiset 24 h: Lähitapaamisissa opettaja alustaa tietyistä teemoista ja niiden pohjalta keskustellaan pienryhmissä
 ja yhdessä. Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä oppimistulosten kannalta. Opettaja KTM Juhani Kauhanen.
 

 3. Harjoitustehtävä (30 % arvosanasta). Pakollisessa harjoitustehtävässä sovelletaan kurssilla opittuja asioita.

 4. Lopputentti (reflektiotentti 50 % arvosanasta). Lopputentissä reflektoidaan kurssilla opittua kurssikirjallisuuteen (Viitala
 2013), ja kurssilla jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin peilaten. Kurssista järjestetään varsinainen kuulustelu sekä yksi
 rästikuulustelu, jossa hyväksytyt harjoitustyöt ovat voimassa.

Opetuksen aika
 ja paikka Luentojen aikataulu:

ma 15.8. klo 16.30-20
 ke 17.8. klo 16.30-20
 ma 22.8. klo 16.30-20
 ke 24.8. klo 16.30-20
 ma 29.8. klo 16.30-20
 ke 31.8. klo 16.30-20

Sali: Opetus Töölön kampuksella. Sali E-124 (Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki)

Huom. alkutehtävä pitää olla suoritettuna jotta voi osallistua luento-osuudelle.

Opetustilat

Kuulustelut
Lopputenttimahdollisuudet:

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11756&section=2
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
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13.9. klo 16.00-20.00. 
 27.10. klo 16.00-20.00. 
 Tenttisalit Töölön kampuksella.
 Lopputentteihin on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tenttipäivämäärää Aimo-palvelussa.

Tietoa tenteistä

Kirjallisuus
Kirjallisuus: 
1. Ennakkotehtävän artikkelit ja luennoilla jaettava/ilmoitettava materiaali.
 2. Paauve, Jaap (2004) HRM and Performance. Achieving Long Term Viability. ISBN: 0-19-927391. Viitala, Riitta (2013)
 Henkilöstöjohtaminen strateginen kilpailutekijä. ISBN: 9789513763589

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu MyCourses-ympäristössä.

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

A21E00600Human Resource Development, book exam ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Only one exam is included in the 30€ book exam fee. If you fail to complete the exam you will have to register to the
 course again later.

Kuvaus
Workload      
 156h preparation for the exam, 4h the exam, total 160 hours
  
Learning Outcomes      
 The literature gives an overview of the field of human resource development from the perspective of key research issues and
 debates.
  
Content      
 The books provide an understanding of Human Resource Development from different theoretical viewpoints. Learning and
 development practices in organizations are approached from alternative directions: mainstream and critical HRD,
 organizational learning and from the point of view of skills and craftsmanship. The books cover individual, organizational and
 societal levels of analysis.

Language of Instruction      
 English.
  

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Course fee 30 €

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
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Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Tue 12th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

 

23.8.2016.

Please make online registration for the book exam in the section “Exam Registration (Exams during 1.7.-31.12.2016).

Esitiedot
Prerequisites
 Recommended 24 ects studies in Organization and Management or other studies.

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria      
Exam according to the exam schedule (kuulustelujärjestys). The essay questions and evaluation criteria will be provided three
 weeks in advance of the examination date in the course homepage: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=10865

Passing requires mastery of all of the literature. You may answer the essay questions either in English or in Finnish.

Opetuksen aika
 ja paikka

Kuulustelut
Exam date
Tue 30.8.2016 at 16.00-20.00 in Töölö campus.

Information about exams

Opettaja
Responsible teacher
 M.Sc. Tiina Taipale.

Kirjallisuus
Study Material      
 Human Resource Development, Theory and Practice, 2nd edition
 Edited by Jeff Gold, Rick Holden, Paul Iles, Jim Stewart and Julie Beardwell
 Palgrave Macmillan; Second Edition, 2013

 Critical Human Resource Development, Beyond Orthodoxy
 Edited by Clare Rigg, Jim Stewart and Kiran Trehan
 FT, Prentice Hall, 2007

 Knowing in Organizations: A Practice-Based Approach
 Edited by Davide Nicolini, Silvia Gherardi, Dvora Yanow
 M.E. Sharpe, 2003

 Richard Sennett: The Craftsman
 New Haven (Conn.); London : Yale University Press, 2008

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=10865
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
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Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This book exam is organized by the Aalto University Open University. The book exam requirements are the same as the
 course requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

A21E03050Inside Work Cultures, book exam ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Only one exam is included in the 30€ book exam fee. If you fail to complete the exam you will have to register to the course
 again later.

Kuvaus
Workload      
 156h preparing for the exam
 4h taking the exam
  
Learning Outcomes      
 To train students in reading, understanding and using relevant research literature in developing a critical understanding of the
 nature of professional work and employment in diverse working cultures. With the help of in-depth studies on particular work
 students learn to understand also other working cultures, to respect their diversity, as well as to think through and reflect on
 their own identities as becoming professionals.
  
Content      
 The literature takes students on a guided journey inside the intricate world of work cultures. It offers rich accounts of and
 insights into how professionals work, talk about their work, how they experience and understand their working in diverse
 organizational settings. A selection of organizational ethnographies provides students with a research-based understanding of
 how work and management gets done. The literature explores the daily life of technical experts and contractors, human rights
 guardians/activists, and field service technicians, among others. The literature provides a selection of cultural resources with
 which students can understand and address a range of professional practices, working conditions, organizational policies, and
 conflicting moralities in work, as well as their effect on our (working) lives.
 
 Language of Instruction      
 English/Finnish.

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Course fee 30€

Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Tue 12th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

 

31.5.2016.

http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
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Please make registration  in the section “Exam Registration (Exams during 1.1.-30.6.2016).

Esitiedot
Prerequisites
 24 ects studies in Organization and Management or other studies recommed.

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria      
Exam on the listed literature. Students read the literature and write according to the questions and guidelines given above, as
 well as reflect on their own identities and understandings of the world of work. Passing of each book is required. You may
 answer either in English or in Finnish.

Opetuksen aika
 ja paikka

Kuulustelut
Exam date
Tue 7.6. at 16.00-20.00

Information about exams

Opettaja
Responsible teacher 
 D.Sc. Hannu Hänninen.

Kirjallisuus
Study Material      
Ho, Karen Zouwen: Liquidated : an ethnography of Wall Street, Obligatory 
 Fine, Gary A.: Kitchens : the culture of restaurant work, 2008, Obligatory 
 Orr, Julian E. : Talking about machines : an ethnography of a modern job / Julian E. Orr. , 1996, Obligatory

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This book exam is organized by the Aalto University Open University. The book exam requirements are the same as the
 course requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

The course is substitute for the previous 21E03050, Organisational Culture, Book exam.

A23C510Integrated Marketing Communication ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Completing the course requires participation in the lectures.

Kuvaus
Workload
6 credits, 160 hours:
 1. Lectures (24h)
 2. Case exercises (70h)
 3. Independent learning (63h)

http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
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 4. Exam (3h)

Learning Outcomes      
 The student understands the strategic nature of marketing communications and learns to identify different functions of
 marketing communications, communications' effects on consumers, and understands the marketing communications planning
 process. The student is able to plan marketing communications and knows his ethical responsibility as a practitioner of
 marketing communications.
  
Content      
 Integrated marketing communications as a part marketing and a company's business processes, different stages of marketing
 communications planning, communications effects models, limitations and strengths of different communications methods and
 channels, measuring marketing communications, outsourcing marketing communications, marketing communications ethics.

 Language of Instruction      
 English

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Course fee 90€

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Tue 12th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

 

16.8.2016

 

Esitiedot
Prerequisites
 Course Markkinoinnin perusteet (A23A00110) or equivalent basic knowledge in marketing

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria      
1. Exam (40% of grade) 
 2. Case exercises (60% of grade)

Opetuksen aika
 ja paikka Time

 16.8.- 8.9., Tuesdays and Thursdays at 16.30-19.00 Please notice the change in teaching time. No class on Thursday 1.9.

Classroom 
 E-107, Arkadia building, address:Lapuankatu 2

 Place
 Töölö Campus, Helsinki

Teaching Locations

Kuulustelut

http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
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The examination of the course is on Tuesday 20.9.2016 at 16.00-19.00

1st re-examination on Tuesday 1.11. at 16.00-19.00
 2nd re-examination on Wednesday 7.12. at 16.00-19.00

Information about exams

Opettaja
Responsible teacher
 Hedon Blakaj

Kirjallisuus
Study Material      
 Literature provided by teacher during the course.

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Course homepage

Course homepage can be found from the web page mycourses.aalto.fi, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11779

This course is organized by the Aalto University Open University. The course requirements are the same as the course
 requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

Course code: A23C510

A22A00210Introduction to Accounting, Book Exam ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

This book exam will be held for the last time. It is the course which is the part of the Degree Regulations 2005 to be ended
 finally 31.7.2016.

Kuvaus
Status of the course
Basic course (Degree Regulations 2005)

 Workload 
- Exam preparation (self-study), 157 h
 - Exam, 3 h

 Learning Outcomes
To understand the role of accounting in companies and in society in general. To know the structure and potential uses of
 financial statements. To understand the role of accounting systems in decision-making and control. 

 After the course a student can read financial statements and interpret key financial figures, evaluate the financial value of
 products and capital investments, and understand the role of financial control in organizations in general.

 Language of Instruction
English

http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11779
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
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Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Fee: 30 €

Ilmoittautuminen
The registration for the book exam starts 12.4. at 12.00

 Please register online for the book exam  in the section “Exam Registration (Exams during 1.1.-30.6.2016)". Registration is
 binding.

 Please, notice that before you can register for the book exam or courses  you need to register as a user of the Aimo service
 and create the user account with your internet bank identifiers.

 For further information, please see Registration instructions

The registration will be closed 15.6.2016

All who wish to take the book exam can be accepted.

Suoritustapa
Assessment, Methods and Criteria 
Book Exam (100 %). Exam is based on the course book specified below.

Opetuksen aika
 ja paikka Exam date

Wednesday 22.6.2016 at 16.00-19.00

 Place: Töölö Campus, Helsinki

Teaching Locations

Kuulustelut
Information about exams

Opettaja
Teacher
 M.Sc. (Technology), M.Sc.(Economics and Business Administration) Juha Viljaranta

Kirjallisuus
Literature
Atrill, Peter; McLaney, Eddie (2008) Accounting and Finance for Non-Specialists ISBN 9780273716945 

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This book exam is organized by the Aalto University Open University. The book exam requirements are the same as the
 course requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

Course code: A22A00210

A51A00211Introduction to Business Ethics, Book Exam ( 3 op )

http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
http://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
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Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Kuvaus
Workload      
80 hours. Preparing for the exam: 77 hours, the exam: 3 hours
  
 Learning Outcomes      
The course provides students with tools that enable them to identify and analyze morally relevant aspects of international
 business. To this end, the course offers an introduction to moral philosophy and its applications in business cases. Students
 are encouraged to develop and argue for their own stand with respect to the social responsibility of corporations.
  
 Content      
The course offers an introduction to utilitarianism and deontological ethics, and their applications in business cases. The
 central themes of the course are the interconnectedness of economic and moral values, the moral justification of corporate
 governance, and tensions between universal human rights and multiculturalism in international business. The course provides
 an introduction to the on-going debate on the question of whether we can make a business case for the social responsibility of
 corporations.

 Language of Instruction      
English

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Fee: 30 euros. Only one exam is included in the book exam fee. If you fail to complete the exam you will have to register to the
 course again later.

Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Tue 12th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

 

31.5.2016.

Choose the exam form "Exam Registration (exams during 1.1.-30.6.2016)". 

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria      
Book exam (100%)

Opetuksen aika
 ja paikka Exam date

 Tue 7.6. at 16.00-19.00 at Töölö campus.  (Aalto University Open University exam day).

Kuulustelut
Information about exams

Opettaja

http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
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Teacher
 Santiago Martinez

Kirjallisuus
Study Material      
Friedman, Milton.1970. The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times Magazine, September
 13.
 Kolstad, Ivar. 2007. Why firms should not always maximize profits. Journal of Business Ethics 76, 137-145.

 In addition to these articles, read required sections in one of the following books:
 1. Ferrell et al. 2008: Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, 7th edition, chapters 1-7.
 2. Crane & Matten 2004: Business Ethics: A European Perspective, chapters 1-5.

 Friedman's (1970) article is openly accessible in the internet and Kolstad's (2007) article can be downloaded from Töölö
 Campus Library's electronic journal collection.

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This book exam is organised by Aalto University Open University. Requirements are the same as in the School of Business.
 This book exam is organised for the last time (Degree Structure 2005).

Substitutes for course 51A00110 Liike-elämän etiikka, 51A00210 Introduction to Business Ethics. It is possible to include only
 one of these courses to the Bachelor's degree.

Ako-0420Introduction to Intercultural Communication L, evening course ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

This course is the basic course for Intercultural Communication studies. Please note that this course does not fulfill the Aalto
 University regulations for foreign language studies.

  

Kuvaus
Workload: 24 h group instruction + 12 h guided teamwork + 45 h independent work

 Learning Outcomes
 Upon completion of this course, students will be able to
 - Apply major intercultural theories and frameworks to understand differences between cultures and their communication
 patterns
 - Recognize features of their own cultural values, assumptions and culturally specific behavior
 - Identify some of the elements that form intercultural competence
 - Independently explore and analyze critical incidents in the social, professional or academic settings.

Content
This course aims to provide a basic understanding of communication between people from different cultures. This course
 introduces students to concepts and theories that influence intercultural communication and activates this knowledge through
 case studies and hands-on activities. The course activities help students to understand issues related to intercultural
 communication and to develop their own intercultural competences. Topics covered include the concept of culture, cultural
 stereotypes and culture shock, cultural values and dimensions, as well as verbal and non-verbal communication.

http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
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Course web page: to be announced.

Language of instruction: English

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Wed 13th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

31.7.2016 (prolonged).

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria:
1. Active participation 15%. Participants must attend 80% of the class sessions.
2. Discussion leading 15% 
3. Journal entries 30% 
4. Group project 40%

 Evaluation: 0 - 5
  

Opetuksen aika
 ja paikka Tue 2.8. at 16.00 - 18.30

 Thu 4.8. at 16.00 - 18.30
 Tue 9.8. at 16.00 - 18.30
 Thu 11.8. at 16.00 - 18.30
 Tue 16.8. at 16.00 - 18.30
 Thu 18.8. at 16.00 - 18.30
 Tue 23.8. at 16.00 - 18.30
 Tue 30.8. at 16.00 - 18.30

Lecture halls: Töölö campus. Room A-307, School of Business Main Building, Runeberginkatu 14-16, Helsinki.

Teaching Locations

Opettaja
Responsible teacher: Armando Mendoza Santana

Kirjallisuus
Study Material: Selected online readings accessed through Nelli-portaali and Moodle

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
This course is organized by Aalto University Open University. The course is equivalent to the course LC-0420 Introduction to
 Intercultural Communication L offered by the Language Centre of Aalto University.
  

This course is the basic course for Intercultural Communication studies. Please note that this course does not fulfill the Aalto

http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
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 University regulations for foreign language studies.

 Substitutes for Courses: Kie-98.1405 Intercultural Communication

A26E03600Introduction to Management and International Business, book exam ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Kuvaus
Work load
156h preparation for the exam, 4h the exam

Learning Outcomes
This course provides students with general understanding of the four sub-fields of Management and International Business:
 Strategy Work, International Business, Sustainability Management, and Human Resource Management.

Content 
 Selected books give an overview of central theories, concepts, and their managerial implications in sub-fields of Management
 and International Business, including strategy work, international business, sustainability management and human resource
 management.

Language of Instruction
English

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Fee 30 euros
 One exam is included in the 30€ book exam fee. If you fail to complete the exam you will have to register to the book exam
 again later.

Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Tue 12th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

 

2.6. for the exam in June and 25.8. for the exam in August.

 Choose the exam form Exam Registration (exams during 1.1.-30.6.2016) or (exams during 1.7.-31.12.2016).

Esitiedot
Prerequisites 
 Recommed 24 ects studies in Organization and Management or other relative studies.

If you are interested in Master level Management minor studies, then this Book Exam is the first course you should take.

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria

http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
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 Exam dates according to the exam schedule (kuulustelujärjestys). To pass the exam students are expected to have read and
 analyzed all of the assigned literature and its practical implications with respect to each of the four sub-fields of Management
 and International Business.

Kuulustelut
Exam

 Thu 2.6.2016 at 16.00-20.00 at Töölö campus

or

Thu 25.8.2016 at 16.00-20.00 at Töölö campus

Information about exams

One exam day is included in the 30€ book exam fee. If you fail to complete the exam you will have to register to the book
 exam again later.

Information about exams

Opettaja
Responsible teacher 
 Fernando Santos

Kirjallisuus
Literature:
Assigned literature includes books (for sub-fields International Business, Sustainability Management and HR) and articles (for
 Strategy Work sub-field) listed in MyCourses https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=26E03600

1. Mike W. Peng and Klaus E. Meyer (2011) International business. ISBN 978-1-4080-1956-6
 2. Peter Boxall and John Purcell (2011) Strategy and human resource management. ISBN 978-0-230-57935-4
 3. Michael Blowfield & Alan Murray (2011) Corporate responsibility: a critical introduction.

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This book exam is organized by the Aalto University Open University. The book exam requirements are the same as the
 course requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

A21A00310Introduction to Management, book exam ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

One exam is included in the 30€ book exam fee. If you fail to complete the exam you will have to register to the exam
 again later.

Kuvaus
Workload
156h Studying the course material
 3h Exam

Learning Outcomes

http://avoin.aalto.fi/en/exams/econ/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=26E03600
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
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The main objective of the course is for students to develop their understandings of management relating to the self, groups,
 organizations, and wider society, and the resources required for management. Students are introduced to widely accepted
 concepts of relevance to management and organizations, and develop and practice their academic crafts.

Content 
Companies frequently attempt to manage their businesses by controlling their activities, that of managers and personnel, and
 by reducing external uncertainty. Too tight control does, however, easily arrest creativity and one can never have full control
 over contingencies. Nor, can a business solely adapt to external changes, rather it should actively try to influence its business
 environment. Management and managing are needed to balance these tensions. In examining the nature of management, the
 course program is built around four core themes: Managing Change & Developing Organizations; Purposeful & Strategic
 Management; Organizing People & Processes; and Business in Society The course offers conceptual tools to understand and
 to put managerial work into practice.

Language of Instruction
 English

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Course fee 30 € 

Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Tue 12th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

 

7.6.2016.

Please make online registration for the book exam in the section “Exam Registration (Exams during 1.1.-30.6.2016).

 

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria
Exam 100 % of the grade

Kuulustelut
Exam 
 Tue 14.6.2016 at 16.00-19.00 at Töölö campus.

Information about exams

Opettaja
Responsible teacher 
 Hannu Hänninen.

Kirjallisuus
Literature
 Hamel, Gary : Future of management , 2007, Obligatory ISBN 978-1-4221-0250-3
 Watson,Tony: Organising & Managing Work, 2006 Obligatory

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
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Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This exam is organized by the Aalto University Open University. The course requirements are the same as the course
 requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

Please note that book exam will arranged for the last time.

A23A00210Introduction to Marketing, Book Exam ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

This book exam will be held for the last time. It is the course which is the part of the Degree Regulations 2005 to be ended
 finally 31.7.2016.

Kuvaus
Status of the course
 Basic course (Degree Regulations 2005)

Workload  
 6 credits, 160 hours
 1. Student studying the course material by him/herself 157h  
 2. Exam 3h 

Learning Outcomes
 The purpose of this course is to provide students with an overview of marketing management. After completion of the course,
 the student understands the key principles and concepts of market-oriented business development and business
 administration. He/she can apply the concepts and models of marketing in analyzing various kinds of businesses, as well as
 in practical business development

Content 
 The purpose of this course is to provide students with an overview of marketing management. After completion of the course,
 the student understands the key principles and concepts of market-oriented business development and business
 administration. He/she can apply the concepts and models of marketing in analyzing various kinds of businesses, as well as
 in practical business development

Language of Instruction
English

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Fee: 30 €

Ilmoittautuminen
The registration for the book exam starts on 12.4.2016 at 12.00  in the Aimo service.

Please register online for the book exam  in the section “Exam Registration (Exams during 1.1.-30.6.2016)". 

 Registration is binding. 

 Please, notice that before you can register for the book exam or courses  you need to register as a user of the Aimo service
 and create the user account with your internet bank identifiers.

http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
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 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the book exam will be closed 26.5.2016.

Please, notice that once you have registered for the exam it is possible to get by email an example of the type of questions
 used in the book exam. Please, ask an example from the email address avoin@aalto.fi.

All who wish to take the book exam can be accepted.

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria
Book exam 100%, PhD Heli Aaltonen

Opetuksen aika
 ja paikka Exam date

Thursday 2.6.2016 at 16.00-19.00

 Place 
Töölö Campus 

 

Teaching Locations

Kuulustelut
Information about exams

Opettaja
Teacher 
 PhD Heli Aaltonen

Kirjallisuus
Literature
Kotler, Keller, Bradly, Goodman, Hansen (2009) Marketing Management. ISBN 978-0-273-71856-7 93 

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This book exam is organized by the Aalto University Open University. The book exam requirements are the same as the
 course requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

Substitutes for course 23A00110 Markkinoinnin perusteet

Course code: A23A00210

Ako-53.CJohtajuuden harjoituskurssi ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Kuvaus
Osaamistavoitteet
Johtajuuden harjoituskurssin tavoitteena on lisätä ymmärrystä johtajuudesta yksilökohtaisena tarkoitushakuisena
 vaikuttamisena erilaisten toimijoiden näkökulmia ja konteksteja ymmärtäen. Kurssi antaa mahdollisuuksia reflektoida,
 uudelleen tulkita ja kehittää omaa johtajuutta ja johtajuusajattelua.

Sisältö

http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
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Kurssilla tutkitaan ja pohditaan johtajuutta, sen prosesseja, tilanteita ja kehittämisen mahdollisuuksia. Kurssi on
 oppimisympäristönä keskusteleva ja reflektoiva. Oppimateriaaleina hyödynnetään johtajuutta käsitteleviä ja kuvaavia
 artikkeleita, ajankohtaisia tekstejä, dokumentteja ja filmimateriaalia. Kurssin harjoituksissa ja keskusteluissa johtajuutta
 jäsennetään neljästä näkökulmasta; johtajayksilön, aseman, johtajuuden prosessin/toiminnan ja tulosten/vaikutusten kautta.

Ako-53.C Johtajuuden harjoituskurssi voidaan suorittaa osana Muutosjohtamisen moduulia.

Opetuskieli: Suomi

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

17.8.

Kurssille voidaan ottaa 16 opiskelijaa.

Esitiedot
Ako-/TU-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteet tai sitä vastaavat sisältötiedot.

Suoritustapa
Johtajuuden ilmiöitä pohditaan ja tutkitaan käytännöllisissä harjoituksissa. Opetusmateriaaleina hyödynnetään artikkeleita ja
 ajankohtaisia median, kirjallisuuden ja elokuvien tarjoamia tekstejä, tarinoita ja tilanteita osallistujien omia kokemuksia ja
 havaintoja unohtamatta. Kurssi perustuu osallistujien aktiiviseen osallistumiseen sessioiden keskusteluissa ja harjoituksissa.
 Vertaisoppiminen on merkittävässä roolissa. Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen tarvitaan osallistuminen vähintään 5
 sessioon ja kurssitehtävän suorittaminen. Mahdollinen poissaolo yhdestä sessiosta korvataan ylimääräisellä kirjallisella
 tehtävällä. Tehtävät ja teemat esitellään 1. sessiossa

Opetuksen aika
 ja paikka OTANIEMEN KAMPUS

Ke 24.8. klo 17 – 20 TUAS - talon seminaarisali 1023-1024
 Ma 29.8. klo klo 17 – 20  TUAS - talon seminaarisali 1023-1024 ja ja TUAS-talon kokoushuoneet 1592, 1593 ja 1594
 Ma 12.9. klo 17 – 20  TUAS - talon seminaarisali 1023-1024 ja TUAS-talon kokoushuoneet 1592, 1593 ja 1594
 Ke 14.9. klo  17 - 20 TUAS - talon seminaarisali 1023-1024 ja TUAS-talon kokoushuoneet 1592, 1593 ja 1594
 Ma 19.9. klo 17 – 20 TUAS - talon seminaarisali 1023-1024 ja TUAS-talon kokoushuoneet 1592, 1593 ja 1594
 Ke 21.9. klo 17 – 20 TUAS - talon seminaarisali 1023-1024 ja TUAS-talon kokoushuoneet 1592, 1593 ja 1594

Opetustilat

Opettaja
Leena Seppänen

Kirjallisuus
Kurssimateriaaleina hyödynnetään johtajuusaiheisia artikkeleita, kirjaotteita ja dokumenttimateriaalia.

Opiskelua tukeva

http://avoin.aalto.fi/fi/goals/technology/module/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
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 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 perustieteidenkorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

Ako-53.1020Johtaminen organisaatiossa ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Kuvaus
Osaamistavoitteet
Kurssin perimmäisenä tavoitteena on antaa osallistujille näkökulmia ja välineitä ymmärtää johtamisen ja johtajuuden
 merkityksiä sekä tunnistaa johtajuuskeskustelun keskeisiä teemoja. Ako-53.1020 johtaminen organisaatiossa kurssilla

tehdään katsaus johtajuuskeskusteluihin, niiden keskeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin ja ilmiöihin.
tarkastellaan ja analysoidaan johtajia ja johtajuutta tarkastellaan ja analysoidaan moninäkökulmaisesti
tutustutaan siihen, miten johtajuutta käsitellään kirjallisuudessa ja miltä toisaalta miten tämä vertautuu johtajuuden
 käytäntöjen todellisuuteen
annetaan näkökulmia ja kysymyksiä, joiden kautta osallistujat voivat rakentaa, jäsentää ja syventää omaa
 johtajuusajatteluaan.
antaa pohjaa muille johtajuuteen liittyville kursseille (erityisesti organisaation kehittäminen, henkilökohtainen johtajuus,
 johtajuuden harjoituskurssi, johtamisen jatkokurssi)

Sisältö ja suorittaminen
 Kurssi nostaa esiin johtamisen keskeisen merkityksen organisaation menestymisessä sekä taloudelliselta että inhimilliseltä
 kannalta. Johtaminen nähdään vuorovaikutteisena yksilön, ryhmän ja organisaation toimintaan vaikuttamisena, jolloin
 keskeisenä huomion kohteena on johtajuus (leadership). Kurssilla tuodaan esiin johtajuuskäsitysten kehittyminen, painottaen
 johtajuuden merkitystä tämän päivän hajautetuissa ja tietointensiivisisssä organisaatioissa.

Opintojakso kuuluu Muutosjohtamisen moduulin pakollisiin opintoihin.

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

23.5.

Kurssipaikkojen määrä: 50

Esitiedot
TU-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteet tai sitä vastaavat sisältötiedot.

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/goals/technology/module/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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Suoritustapa
Kurssilla on kuusi luentoa, joista kahteen liittyy case –harjoitus/keskustelu. Luennot ovat vapaaehtoisia, keskustelevia ja
 suositeltavia. Ne avaavat ja taustoittavat kurssin teemoja, linkittävät teemat kurssin artikkeleihin, ajankohtaisiin tapahtumiin
 sekä helpottavat kurssin tehtävien suorittamista. Kurssin caseista on mahdollista saada lisäpisteitä.
 Kurssi suoritetaan esseellä. Esseet perustuvat luentoihin, kurssin harjoituksiin ja luentoihin liittyviin artikkeleihin. Kurssin
 osallistujat valitsevat esseetehtävät useammasta vaihtoehdosta.

 Kurssi arvostellaan asteikolla 0 – 5.

Opetuksen aika
 ja paikka OTANIEMEN KAMPUS

Ti 24.5. klo 17 – 20 TUAS-talon luentosali  TU1 1017 (Otaniementie 17)
 Ma 30.5. klo 17 – 20 TUAS-talo AS1 1018 (Otaniementie 17)
 Ma 6.6. klo 17 – 20 TUAS-talon luentosali  TU1 1017 (Otaniementie 17)
 Ti 7.6. klo 17 – 20 TUAS-talon luentosali  TU1 1017 (Otaniementie 17)
 To 9.6. klo 17 – 20 Kanditalo A123 A1 (Otakaari 1)
 TI 14.6. klo 17 – 20 TUAS-talon luentosali  TU1 1017 (Otaniementie 17)
 To 16.6. klo 17 – 20 TUAS-talon luentosali  TU1 1017 (Otaniementie 17)

Opetustilat

Opettaja
Leena Seppänen

Kirjallisuus
Oppimateriaali koostuu luentojen teemoihin liittyvästä kirjallisuudesta (kirjalukuja, artikkeleita). Oppimateriaalien sisältö ja
 saatavuus esitellään ensimmäisellä luennolla.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 perustieteidenkorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

21A00210Johtamisen perusteet, kirjatentti ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kirjatenttimaksulla 30€ voit suorittaa tentin vain sovittuna päivämääränä. Maksuun ei sisälly uusintatenttejä.

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain      
 157h tenttiin valmistautuminen 
 3h tentti

Osaamistavoitteet      
 Opiskelija ymmärtää mitä itsensä, ihmisten ja liiketoiminnan johtaminen ovat ja mikä on niiden merkitys organisaatioissa ja
 liiketoiminnassa. Opiskelija omaksuu johtamisen peruskäsitteistön ja oppii johtamisvalmiuksia, joita tarvitaan nopeasti
 muuttuvassa toimintaympäristössä.

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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Sisältö      
 Yritykset pyrkivät hallitsemaan liiketoimintaansa kontrolloimalla yrityksen toimintoja, johtoa ja henkilöstöä sekä vähentämällä
 ulkoisia epävarmuustekijöitä. Liian tiukka kontrolli kuitenkin tyrehdyttää luovuutta eikä epävarmuustekijöitä voi koskaan
 kokonaan hallita. Yritys ei kuitenkaan voi pelkästään sopeutua ulkoisiin muutoksiin, vaan sen täytyy aktiivisesti pyrkiä
 muuttamaan toimintaympäristöään. Johtamista tarvitaan tasapainon löytämiseen näiden jännitteiden välille. Kirjallisuustentin
 kirjat tarjoavat käsitteellisiä työkaluja tämän johtamisen työkentän ymmärtämiseen ja hallintaan.

Opetuskieli      
 Suomi

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

7.6.2016.

Ilmoittautuminen tehdään Aimo-palvelun tentit-lomakkeen kautta.

Suoritustapa
Tentti kuulustelujärjestyksen mukaan. KTT Hannu Hänninen kuulustelee. Jokaisesta kirjasta saatava hyväksyttävä vastaus.
 Kirjojen lukemista ja tenttiin valmistautumista ohjeistetaan kurssin kotisivuilla:
 https://noppabackup.aalto.fi/unrestricted/21a00210/

 

Opetuksen aika
 ja paikka Tenttipäivä ti 14.6.2016 klo 16.00-19.00.

Kuulustelut
Tietoa tenteistä

Opettaja
KTT Hannu Hänninen

Kirjallisuus
Whittington, Richard: What Is Strategy - and Does It Matter?, 2001, Pakollinen 
 Juuti, Pauli : Toivon johtaminen , 2005, Pakollinen 
 Hamel, Gary : Johtamisen tulevaisuus , 2007, Pakollinen 
 Seeck, Hannele: Johtamisopit Suomessa , 2008, Pakollinen

 

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
https://noppabackup.aalto.fi/unrestricted/21a00210/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
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Lisätiedot
Tämä kirjatentti on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä.

HUOM! Kirjatentti järjestetään nyt viimeisen kerran.

A21A00110Johtamisen perusteet, verkkokurssi ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Kurssin asema: KTK-tutkinto, liiketoimintaosaamisen perusteet. (Tutkintosääntö 2013)

 Työmäärä toteutustavoittain
28h osallistuminen verkko-opetukseen, 86h valmistautuminen luennoille, 46h harjoitustyön tekeminen

Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet 
Opiskelija ymmärtää mitä itsensä, ihmisten ja liiketoiminnan johtaminen ovat ja mikä on niiden merkitys organisaatioiden ja
 liiketoiminnan käytännössä. Opiskelija omaksuu johtamisen peruskäsitteistön sekä harjaantuu tieteellisen kirjallisuuden
 käyttämiseen. Opiskelija saa alustavan kuvan johtamisen tieteenalan kokonaisuudesta ja pystyy näin suuntaamaan tulevia
 opintojaan.

Sisältö 
Yritykset pyrkivät hallitsemaan liiketoimintaansa kontrolloimalla yrityksen toimintoja, johtoa ja henkilöstöä sekä vähentämällä
 ulkoisia epävarmuustekijöitä. Liian tiukka kontrolli kuitenkin tyrehdyttää luovuutta eikä epävarmuustekijöitä voi koskaan
 kokonaan hallita. Yritys ei kuitenkaan voi pelkästään sopeutua ulkoisiin muutoksiin, vaan sen täytyy aktiivisesti pyrkiä
 muuttamaan toimintaympäristöään. Johtamista tarvitaan tasapainon löytämiseen näiden jännitteiden välille. Kurssi tarjoaa
 käsitteellisiä työkaluja tämän johtamisen työkentän ymmärtämiseen ja hallintaan käymällä läpi johtamisen tärkeimpien osa-
alueiden - strateginen johtaminen, ihmisten johtaminen, yhteiskunnallinen johtaminen ja muutosten johtaminen - perustavaa
 laatua olevia kysymyksiä.

Kurssin verkkosivu 
Opiskelijoille muodostuu oikeus kurssin MyCourses-verkkotilaan kurssille ilmoittautumisen jälkeen. Kurssityötila näkyy
 MyCourses-oppimisympäristöön kirjautumalla. Kirjautuminen tehdään Aalto-käyttäjätunnusten avulla. Suora linkki kurssin
 verkkotilaan: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11753

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
https://mycourses.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11753
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/


Avoin Yliopisto - Tulosta opetusohjelmat

file:///work/U902/U90201/open-university/Avoin yliopisto/Kesä 2016/Avoin Yliopisto - Tulosta opetusohjelmat.htm[1.9.2016 12:48:21]

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

1.6.2016

Suoritustapa
1. Verkko-opetus 28 h. KTM Juhani Kauhanen ohjaa työskentelyä. Opettaja ohjeistaa kurssin osallistujia kurssin
 suorittamisesta verkkokurssin aloitustapaamisessa 2.6. klo 17-19. Osallistuminen alkuluentoon antaa hyvän startin kurssin
 suorittamiselle. Aloitustapaamisessa perehdytään käytettävään oppimisympäristöön ja sovitaan käytännön järjestelyistä.
 Kurssilla käytetään MyCourses - verkko-oppimisympäristöä, josta lähetetään tieto kurssille ilmoittautuneille kurssin alkuun
 mennessä.
2. Harjoitustyöt (30 % arvosanasta): Pakollisissa harjoitustöissä perehdytään tarkemmin kurssikirjoissa esiteltyihin teemoihin
 ja liitetään ne ajankohtaiseen liike- ja työelämän esimerkkeihin. Harjoitustyön tekemiseen on syytä varata runsaasti aikaa ja
 se kannattaa aloittaa heti ohjeiden saannin jälkeen.
3. Oppimispäiväkirja (70 % arvosanasta).

Jos haluat korottaa oppimispäiväkirjan tai harjoitustyön arvosanaa, on ilmoittauduttava uudestaan seuraavalle mahdolliselle
 Johtamisen perusteiden verkkokurssille.

Opetuksen aika
 ja paikka Aika:  Aloitustapaaminen to 2.6. klo 17-19. Kurssin harjoitustyö ja oppimispäiväkirja tehdään 15.8.2016 mennessä (joka on

 opintojen suorituspäivä). Oppimispäiväkirjan laadintaohjeet käydään läpi aloitustapaamisessa ja ne löytyvät kurssin
 nettisivuilta.

Sali: Aloitusluento salissa A-301. Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki (Töölön kampus).

Opetustilat

Kirjallisuus
Kirjallisuus: 
 1. Hamel, Gary (2007) Johtamisen tulevaisuus. ISBN 978-952-14-1257-8, 
 2. Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. ISBN 978-952-495-066-4, 
 3. Peltonen, Tuomo (2007) Johtaminen ja organisointi teemoja, näkökulmia ja haasteita. ISBN 9789529906055
 4. Verkossa jaettava materiaali.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

A22C00100Kirjanpito ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain: 
Luennot 28 h ja harjoitukset 26 h 
 - valmistautuminen luennoille 14 h
 - valmistautuminen harjoituksiin 52 h
 - valmistautuminen kuulusteluun 37 h
 - tentti 3 h

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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 Osaamistavoitteet: 
Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kirjanpitoinformaation tuottamisen ja sen hyväksikäytön perusteet. Opiskelija osaa
 perusteet kirjanpidon pitämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä osaa tulkita tilinpäätöstä.

 Sisältö: 
Kirjanpidon teoria, kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet, tilinpäätöksen sisältö ja verotus sekä tilinpäätöksen tulkinta.

 Opetuskieli
 Suomi

 

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

7.6.2016

 

Esitiedot
22A00110 Laskentatoimen perusteet tai 22A00210 Introduction to Accounting tai vastaavat tiedot

Suoritustapa
1. Luennot 28 h
 2. Harjoitukset 26 h
 3. Tentti (100 %), joka perustuu luentoihin ja luentomateriaaliin/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun
 kirjallisuuteen.

Opetuksen aika
 ja paikka Aika

 24.5.-22.6. ja 23.8.-1.9., opetustauko 23.6.-22.8., opetusaika aina klo 16.15.-19.30

Opetuspäivät 
Toukokuu: ti 24.5., to 26.5.
 Kesäkuu: ti 7.6., to 9.6., ti 14.6., to 16.6., ti 21.6., ke 22.6.
 Elo-syyskuu: ti 23.8., to 25.8., ti 30.8., to 1.9.

Paikka: Huom. Muuttunut salitieto. Viimeinen opetuskerta torstaina 1.9. pidetään luokassa G-111/112

Sali H-324 paitsi to 25.8. ja to 1.9.salit G-111/112 Chydenia-rakennus, Runeberginkatu 22-24

Opetuspaikka
 Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/


Avoin Yliopisto - Tulosta opetusohjelmat

file:///work/U902/U90201/open-university/Avoin yliopisto/Kesä 2016/Avoin Yliopisto - Tulosta opetusohjelmat.htm[1.9.2016 12:48:21]

Kuulustelut
Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

 Kurssin tentti on keskiviikkona 14.9.2016 klo 16.00-19.00
 1. uusintatentti torstaina 27.10. klo 16.00–19.00
 2. uusintatentti keskiviikkona 7.12. klo 16.00–19.00

Tietoa tenteistä

Opettaja
DI, Ekonomi Juha Viljaranta

Kirjallisuus
Leppiniemi J. & Kykkänen T (2013) Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 8. uudistettu painos. 
 ISBN 978-952-63-1624-6

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
 Kurssin kotisivu on MyCourses oppimisympäristössä, mycourses.aalto.fi, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11776

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

Kurssikoodi: A22C00100

ATAI-E1129Kokemuksellisuus ja ryhmäprosessi ( 10 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Kuvaus
Kurssi sopii taideterapeuttisesta ryhmäprosessista kiinnostuneille henkilöille. Kurssi vastaa aiemmin järjestettyjä kursseja
 "Taideterapia (8 op)",
 "Taideterapian työpaja (8 op)" ja
 "Taideterapian ryhmäprosessi (10 op)"

Tavoitteet
 Opiskelija syventää ymmärrystään taideterapiaryhmän ilmiöistä ja vaikutuksista oman kokemuksellisen työskentelyn kautta.
 Ryhmän luottamuksellisuus ja sitoutuminen ryhmän työskentelyyn ovat keskeisiä oppimisen edellytyksiä.

Sisältö
 Kurssin pääpaino on kokemuksellisessa opiskelussa, jonka avulla perehdytään terapeuttiseen kuvantekemisen menetelmiin,
 vuorovaikutuksellisiin ilmiöihin ja ryhmäprosessiin. Kurssilla saadaan kokemuksellinen käsitys siitä miten
 taideterapiatyöskentely vaikuttaa ja mistä vaikutus koostuu. Ryhmässä työskennellään käyttäen kuvallista työskentelyä,
 kehollisia harjoituksia ja kirjoittamista. Keskeistä oppimiselle on omien kokemusten reflektointi ja jakaminen ryhmässä, sekä
 terapeuttisen ryhmän ilmapiirin kokemus ja sen merkitysten ymmärtäminen. Ryhmässä koettua linkitetään kurssin kuluessa
 Taideterapian perusteet - kirjan teoriaan ja tutkimustietoon, kehittäen aihepiirin ymmärrystä ja käsitteellisen tiedon
 rakentumista.

 Opetus- ja työmuodot
 Lähiopetus, Taideterapian perusteet -kirjaan perehtyminen ja siihen pohjautuva pienryhmätyöskentely, reflektoivan
 päätöskirjoitelman kirjoitus, oman taideterapiatyöskentelyn kokoaminen ja esittely päätösintensiivissä. 120 oppituntia,
 itsenäinen työskentely n. 150 h.

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11776
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Oppimateriaali
 Taidetarapian perusteet (Duodecim 2007 Rankanen, Hentinen, Mantere)

Arviointi
 Hyväksytty/hylätty

Esitiedot
 Kun olet ilmoittautunut kurssille ja saanut vahvistuksen kurssipaikastasi, kirjoita 1-2 A4 sivun ennakkotehtävä:
 Kerro jotain itsestäsi, sekä siitä miksi haluat opiskella taideterapiaa - mitä odotat, mitä et toivo?
 Lähetä ennakkotehtävä sähköpostitse:
 heikki.hassi(at)aalto.fi
 tai paperille tulostettuna osoitteeseen:
 Aalto-yliopiston avoin yliopisto
 Heikki Hassi
 PL 31000, 00076 Aalto
 Kuoreen merkintä ”TAIDETERAPIA”. Ennakkotehtävän tulee olla perillä viimeistään ma 2.5.2016.

Opetuskieli
Suomi

Maksu 150.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille
Ilmoittautumisohjeet

 Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

viikon kuluttua kurssin alkamisajasta.

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa.

Opetuksen aika
 ja paikka Aika

 Opetus järjestetään 10.5.2016-17.1.2017 seuraavasti:

toukokuu-kesäkuu 2016:
 ti 10.5.2016 klo 16.30-20.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 24.5.2016 klo 13.30-20.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 31.5.2016 klo 13.30-20.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 14.6.2016 klo 13.30-20.00 (luokka: Stage 5007)

elokuu-joulukuu 2016:
 ma 15.8.2016 16.30-19.45 (luokka: Stage 5007)
 ti 16.8.2016 klo 9.00-16.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 30.8.2016 klo 9.00-16.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 13.9.2016 klo 9.00-16.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 27.9.2016 klo 9.00-16.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 11.10.2016 klo 9.00-16.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 25.10.2016 klo 9.00-16.00 (luokka: Stage 5007)

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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 ti 8.11.2016 klo 9.00-16.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 22.11.2016 klo 9.00-16.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 13.12.2016 klo 9.00-16.00 (luokka: Stage 5007)
 + reflektoivan päätöskirjoitelman tekeminen joulutauon aikana

Päätösintensiivi pidetään tammikuussa 2017:
 ma 16.1.2017 klo 15.00-20.00 (luokka: Stage 5007)
 ti 17.1.2017 klo 9.00-18.00 (luokka: Stage 5007)

Pienryhmätyöskentely:
 Pienryhmät kokoontuvat opituntien ulkopuolella ryhmien kanssa sovittuina ajankohtina.

Paikka:
 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Hämeentie 135 C, Helsinki
 Opetus pyritään järjestämään luokassa Stage 5007, mutta myös muita opetustiloja voidaan käytttää. Luokkatilat päivitetään
 yllä olevaan aikatauluun kurssin edetessä.

Opettaja
TaM Hanna Hentinen, taideterapeutti

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, taiteiden ala ja arkkitehtuuri

Yhteyshenkilöt
Suunnittelija Heikki Hassi
 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston Arabian kampuksen toimiston käyntiosoite:
 Hämeentie 135 C, 6. krs huone 6079
 Palveluaika henkilökohtaista asiointia varten tulee varata etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse 050 331 3048.

 Ilmoittautumisajan alkaessa torstaina 20.8.2015 Arabian kampuksen toimisto on avoinna klo 12.00–16.00. Silloin asiakkaita
 palvellaan ilman ajanvarausta.

A23C580Kuluttajan käyttäytyminen ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
 Työmäärä 160h:
 1. Lähiopetus (24h)
 2. Pakolliset harjoitustehtävät ja itseopiskelu (133h)
 3. Tentti (3h)

 Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavien yksilötekijöiden sekä sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden
 merkityksen. Opiskelija tuntee kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheet ja prosessiin vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa
 soveltaa tietämystään markkinoinnin suunnitteluun ja ymmärtää markkinoinnin vastuun.

 Sisältö
Kuluttaja yksilönä ja yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Kuluttajan käyttäytyminen tieteenalana. Kuluttajan käyttäytymisen
 merkitys liiketoiminnalle.

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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Opetuskieli
Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

23.5.

 

Esitiedot
A23A00110 Markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa
Pakolliset harjoitustehtävät (80 % arvosanasta)
 Lopputentti (20 % arvosanasta)

Opetuksen aika
 ja paikka Aika Huom. Kurssin opetusaika vaihtunut alkukesään.

 23.5.-7.6. klo 16.30-19.00
 Opetuspäivät:
 ma 23.5., ti 24.5., ke 25.5.  HUOM! Opetus ma 23.5. sali C-350
 ma 30.5., ti 31.5., ke 1.6.
 ma 6.6. ja ti 7.6.

Paikka
 Sali E-341 (Valio), Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2 paitsi 23.5. sali C-350, Kauppakorkeakoulun päärakennus,
 Runeberginkatu 14-16
 Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Kurssin tentti on keskiviikkona 15.6. klo 16.00-19.00

1. uusintatentti on torstaina 4.8. klo 16.00-19.00
 2. uusintatentti on keskiviikkona 14.9. klo 16.00-19.00

Tietoa tenteistä

Opettaja
Vastuuopettaja
 Emma Mäenpää

Kirjallisuus
Oppimateriaali 

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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Kurssikirja: Solomon, M. R., Bamossy G., Askegaard, S. and Hogg, M.K. (2013) Consumer Behaviour. A European
 Perspective. 5th ed. ISBN 978-0273772729, pakollinen.
 Luennoilla jaettava materiaali

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
 Kurssin kotisivu on MyCourses kurssisivustolla, mycourses.aalto.fi, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11811

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

A22A00110Laskentatoimen perusteet ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
- osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 48 h
 - valmistautuminen luennoille ja harjoituksiin 69 h
 - tenttiin valmistautuminen 40 h
 - tentti 3 h

 Osaamistavoitteet
Ymmärtää, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa. Tietää tilinpäätöksen rakenne ja
 hyväksikäyttömahdollisuudet. Ymmärtää laskentatoimen järjestelmien keskeinen rooli sekä päätöksentekoa tukevana tiedon
 tuottajana että yrityksen ja yksilöiden toimintaa ohjaavana tekijänä. 

 Kurssin jälkeen opiskelija osaa lukea tilinpäätöstä ja valita oleelliset tunnusluvut. Hän ymmärtää taloudellisen ohjauksen
 merkityksen osana liiketoimintaa. Hän osaa lisäksi arvioida tuotteiden ja palveluiden taloudellista kannattavuutta ja tehdä
 tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.

Opetuskieli
 Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11811
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

23.5.2016

 

Esitiedot
Suositellaan, että kurssille osallistuva hallitsisi excel-taulukkolaskentaohjelman perusominaisuudet: laskelmien tekemisen,
 tietojen analysoimisen ja kuvaamisen.

Suoritustapa
1.Luennot ja harjoitukset 48 h
 2.Tentti (70 %), luentokurssin aikaiset tehtävät(30 %). Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen
 ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen. 

Opetuksen aika
 ja paikka Aika

16.5.-20.6. ja 22.8-29.8., opetustauko 21.6.-21.8., opetusaika aina klo 16.15-19.30

Opetuspäivät
 Toukokuu: ma 16.5., ke 18.5., ma 23.5., ke 25.5.
 Kesäkuu: ma 6.6., ke 8.6., ma 13.6., ke 15.6., ma 20.6.
 Elokuu: ma 22.8., ke 24.8., ma 29.8. 

Opetussali 
 16.-18.5. salit G-111/112 Chydenia-rakennus, Runeberginkatu 22-24
 Kaikki muut päivät sali H-324 Chydenia-rakennus, Runeberginkatu 22-24

Opetuspaikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Kurssin tentti on torstaina 8.9.2016  klo 16.00–19.00
 1. uusintatentti tiistaina 18.10. klo 16.00–19.00
 2. uusintatentti tiistaina 29.11. klo 16.00–19.00

Tietoa tenteistä

Opettaja
DI, Ekonomi Juha Viljaranta

Kirjallisuus
1. Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2012) Yrityksen laskentatoimi ISBN 978-951-0-36351-5.
 2. Luentomateriaali

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu  MyCourses oppimisympäristössä mycourses.aalto.fi, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11763

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston

https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11763
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 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

Kurssikoodi: A22A00110

A65A00001Liike-espanjan perusteet 1, iltakurssi ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

 Lisätiedot: Ensimmäiselle luennolle on osallistuttava.

Kuvaus
Kurssin asema: KTK-tutkinto, kieli- ja viestintäopinnot
Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot

Työmäärä toteutustavoittain: 
 - kontaktiopetus 48 h 
 - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautuminen 32 h 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi pystyt selviytymään espanjan kielellä työ- ja arkielämän tavallisimmissa,
 rutiininomaisissa viestintätilanteissa. Osaat tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran espanjankielisten maiden tapakulttuurin
 erityispiirteitä. Osaat ilmaista itseäsi lähinnä tuttuja fraaseja käyttäen arki- ja työelämän tilanteissa, mm. esittelemään itsesi,
 vastaamaan omaa työtäsi ja taustaasi koskeviin kysymyksiin ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi
 käyttäen.
Sisältö: Kielen perusrakenteiden ja arkielämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten
 asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.

Opetuskieli: Suomi ja espanja

Kurssin kotisivu: Ilmoitetaan myöhemmin.

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

25.7.2016.

Esitiedot
CEFR-taso
Lähtötaso: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Tavoitetaso: A1

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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Esitiedot
0-taso (ei edeltäviä opintoja). Opetuskieli: Suomi ja espanja

Suoritustapa
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 
1. Luennot 48 h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). 
 Pakollinen läsnäolo 80 %. FM Siru Käyhkö. Ensimmäiselle luennolle on osallistuttava.
 2. Sanasto- ja rakennetestit (20 %) 
 3. Kuullunymmärtämistesti (10 %) 
 4. Kirjallinen luentokuulustelu (60 %)

Opetuksen aika
 ja paikka ma 1.8. klo 16.15-18.45

 ti 2.8. klo 16.15-18.45 
 to 4.8. klo 16.15 -19.30 
 ma 8.8. klo 16.15-18.45
 ti 9.8. klo 16.15-18.45
 to 11.8. klo 16.15-19.30
 la 13.8. klo 9.30 -15.00
 ma 15.8. klo 16.15-18.45
 ti 16.8. klo 16.15-18.45
 ma 22.8. klo 16.15-18.45
 ti 23.8. klo 16.15-18.45
 to 25.8. klo 16.15 -19.30
 ma 29.8. klo 16.15-18.45 
 ti 30.8. klo 16.15-18.45

Opetus Töölön kampuksella. Sali A-305 paitsi 13.8. A-306 ja 25.8. E-122
Salit A-305 ja A-306 osoitteessa Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki.
 Sali E-122 osoitteessa Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki.

Opetustilat

Kuulustelut
Tenttimahdollisuudet Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa: 
 6.9. 2016 klo 16.00-20.00
 12.10. 2016 klo 16.00-20.00 
 10.11. 2016 klo 16.00-20.00.

 Tentti-ilmoittautuminen on tehtävä Aimo-palvelussa viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Tietoa tenteistä

Kirjallisuus
1. Kontturi, Kuokkanen-Kekki ja Palmujoki (2012) Español Uno. 
     ISBN 978-951-792-528-0. 
 2. Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali luennoilla.

Huom. Kurssilla käytetään vuoden 2012 painosta. Vanhemmat painokset eivät käy.
 Lukuvuodelle 2016-17 espanjan alkeiskurssien opetusmateriaaliin tulee muutoksia.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.
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A21C00100Liiketoiminta ja strategia, iltaopetus ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Kurssin asema
 Tutkintosääntö 2005: KTK-tutkinto, Johtamisen koulutusohjelman valinnaiset erikoistumisopinnot. 
 Tutkintosääntö 2013: KTK-tutkinto, Johtamisen koulutusohjelman valinnaiset erikoistumisopinnot 31.7.2016 saakka.
 Lukuvuodesta 2016-17 lähtien kurssin voi tutkinnossa käyttää osana vapaasti valittavia opintoja.

Työmäärä toteutustavoittain 
 32h osallistuminen luennoille, 10h valmistautuminen luennoille, 66h valmistautuminen harjoituksiin, 49h tentteihin
 valmistautuminen, 3h tentti.

Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet 
Kurssin käytyään opiskelija osaa kuvata strategisen johtamisen keskeisiä teoreettisia suuntauksia, käyttää strategisen
 johtamisen peruskäsitteitä, tehdä strategian johdettavaksi sekä tunnistaa ja analysoida yritystoiminnan uusia mahdollisuuksia.
 Sisältö
Kurssilla käsitellään strategista johtamista liiketaloustieteen eri oppiaineita monipuolisesti yhdistävänä lähestymistapana.
 Kurssilla tutustutaan strategisen johtamisen teoriasuuntauksiin ja käytännön työkaluihin. Liiketoimintaa ja strategioita
 tarkastellaan luovan, yhteisöllisen ja innovatiivisen liiketoiminnan johtamisen ja johdettavuuden näkökulmasta käyttäen
 esimerkkeinä ajankohtaisia liiketoiminnan kehittämishaasteita.

 

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

5.6.2016

Kurssille on paikkoja enintään 50.

Esitiedot
Esitietovaatimukset: Johtamisen perusteet.

Suoritustapa
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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1. Luennot 32h. KTM Juhani Kauhanen luennoi. Luennoilla käsitellään kurssikirjallisuuden keskeistä sisältöä ja innovatiivisen
 liiketoiminnan kehittämisen ajankohtaisia kysymyksiä. Osallistuminen luennoille on erittäin suositeltavaa.
2. Kaksi pakollista harjoitustehtävää (30 % ja 10 % arvosanasta), joissa sovelletaan kurssikirjallisuuden malleja ja työkaluja,
 opitaan niiden arviointia sekä kehitetään osallistujien liiketoiminnallista luovuutta. Tarkemmat ohjeet harjoituksista annetaan
 ensimmäisellä luennolla. Ensimmäinen harjoitustyö tehdään lähiopetusjakson aikana ja toinen sen jälkeen.
 3. Tentti (60 % arvosanasta). Luennot ja kurssikirjat. Tenttiin osallistuminen edellyttää harjoitustehtävän hyväksyttyä
 suorittamista ja läsnäoloa omassa esityksessä. Kurssista järjestetään kaksi uusintatenttiä, jolloin hyväksytty harjoitustyö on
 voimassa.

Opetuksen aika
 ja paikka Luennot:

ma 6.6. klo 16.30-20
 ke 8.6. klo 16.30-20 (huom. muutos)
 to 9.6. klo 16.30-20
 ma 13.6. klo 16.30-20
 ti 14.6. klo 16.30-20
 ke 15.6. klo 16.30-20
 ma 20.6. klo 16.30-20
 ti 21.6. klo 16.30-20

Sali: Opetus Töölön kampuksella salissa E-127 (Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki)

Opetustilat

Kuulustelut
Tenttimahdollisuudet: 
1. tentti 30.6. klo 16.00-19.00 
 2. tentti 25.8. klo 16.00-19.00 
 3. tentti 12.10. klo 16.00-19.00

Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa. Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää
 Aimo-palvelussa.

Tietoa tenteistä

Kirjallisuus
Kirjallisuus: 
1. Ala-Mutka Jukka (2008) Strategiamalli. 
 2. Mintzberg, Henry et al. (1998) Strategy Safari. 
 3. Johnson, Gerry et al. (2008) Exploring Corporate Strategy, 8th edition.
 4. Luennoilla jaettava materiaali.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu MyCourses-ympäristössä.

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

A71C01000Management Communication, blended course ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
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Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Management Communication course is offered in a blended learning format. 

The students learn new content online by watching videoed lectures followed by quizzes to test their understanding of a
 subject discussed in the lecture and come to class for practical assignments, such as for example case analyses, team
 presentations and discussions. This way teacher is able to help students assimilate new knowledge to practical contexts, offer
 more personalized guidance and interaction with students.

Some student comments from the previous Management Communication course: 
 - I liked the online lectures: they were brief and to the point, you could also revise them afterwords.
 - the video studies worked surprisingly well. Every assingment had good instructions.

Kuvaus
Status of the Course 
DR2013, B.Sc. Intermediate studies in Communication; Language and communication studies; DR2005, EBC Elective.

Level of the Course 
 Intermediate studies

Workload
 Lectures, 24 hours, preparation for lectures, seminars and consultation sessions, 48 hours; preparing assignments, 90 hours.

Learning Outcomes 
Management Communication is intended to help students think strategically about internal managerial communications. By the
 end of the course, students will be able to:
 1. understand the criticality of defining and choosing an appropriate leadership communication style for the given
 management context
 2. employ relevant theoretical frameworks to analyse, plan and implement effective managerial communications
 3. construct sound, compelling and convincing arguments targeted at internal stakeholders

Content
 The course will provide a set of managerial communication best practices derived from both research and experience, and
 give students ample opportunity to implement these guidelines. Comprehensive feedback on messages targeted at internal
 stakeholders will allow the student to enhance his/her performance as a managerial communicator.

Teaching Language 
 English

Web pages: direct address https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11771

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Fees and cancellation of registration

Fee 90€.

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Wed 13th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

28.7.2016.

Student places for the course: 30.

Esitiedot
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Prerequisites
 61A00200 Business Communication Skills (3 cr) or 61A00100 Business Communication (6 cr) or equivalent should have been
 completed before taking this course. 

CEFR Level: Starting level B2. 
CEFR Levels

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria: 
 1.  Assignments (90%): management communication messages targeted at internal stakeholders; communication project
 (analysis of an authentic communication situation), possible prework.
2. Class contribution (10%). Lecturer M.A. Alona Senishch: preparedness for class, participation in class discussions and
 group activities. Mandatory attendance. The course requires extensive work online (20h).

Opetuksen aika
 ja paikka Lecture times:

Mon 1.8. at 16.15 – 17.45 online (changed 16.6.2016)
 Thu 4.8. at 16.15 – 19.30 online
 Mon 8.8. at 16.15 – 19.30 online
 Thu 11.8. at 16.15 – 19.30 online
 Mon 15.8. at 16.15 – 19.30 online
 Thu 18.8. at 16.15 – 19.30 online
 Mon 22.8. at 16.15 – 19.30 online
 Thu 25.8. at 16.15 – 19.30 online
 Mon 29.8. at 16.15 – 19.30 in class
 Thu 1.9. at 16.15 – 19.30 in class
 Mon 5.9. at 16.15 – 19.30 online

Lecture hall A-306, School of Business Main Building, Runeberginkatu 14-16, Helsinki (Töölö campus).

Teaching Locations

Kirjallisuus
Study Material
Communication research literature; teaching materials prepared by the lecturer.

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Course web environment in MyCourses.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This course is organized by the Aalto University Open University. The course requirements are the same as the course
 requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

If you have completed 61C00100 Managerial Communication (old degree requirements 2005) you are not able to take
 71C01000 Management Communication as part of the same degree. 

A23A00110Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 
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Kurssiin aloitusluennolla käydään läpi kurssin suorittaminen mm. aikataulutus, viikkotehtävät, on-line luentojen ja kurssikirjan
 käyttö. Osallistuminen pakollista. Kurssin päätösluennolla käsitellään kurssin keskeiset asiat ja luento auttaa opiskelijaa
 valmistautumaan tenttiin. Osallistuminen päätösluennolle suositeltavaa.

Kurssin lopputentti ja uusintatentit ovat normaaleja, kirjallisia tenttejä, jotka edellyttävät opiskelijan tulemista tenttiin Töölön
 kampukselle ilmoitettuina tenttipäivänä.

 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain 
1. Kurssin johdantoluento (2,5 h) ja päätösluento (2,5 h)
 2. Luento-osallistuminen -- online (6 h) 
 3. Vierailuluento-osallistuminen -- online (8 h) 
 4. Kurssikirjallisuuden lukeminen (54 h) 
 5. Kirjallisuuteen liittyvien tehtävien suorittaminen -- online  (35 h) 
 6. Soveltavien tehtävien suorittaminen -- online (12 h) 
 7. Tenttiin valmistautuminen  (37 h) 
 8. Tentti (3 h)

Osaamistavoitteet 
Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen liiketoiminnan ja
 johtamisen  perusperiaatteet ja käsitteet. Hän osaa soveltaa markkinoinnin käsitteitä ja malleja liiketoiminnan analysointiin ja
 liiketoiminnan kehittämiseen

 Sisältö 
Oppimisteemoihin kuuluvat markkinoinnin periaatteet ja toimenpiteet keskeisillä osa-alueilla, kuten kuluttajien ja asiakkaiden
 tutkiminen ja ymmärtäminen; houkuttelevien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; hinnoittelumallien suunnitteleminen;
 myynti- ja jakelukanavien luominen ja kehittäminen; sekä markkinointiviestintä ja myynti.

Opetuskieli
 Suomi, kurssikirja on englanninkielinen

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

13.6.2016

 

Suoritustapa
1. Kurssin pakollinen aloitusluento
 2. Itsenäinen opiskelu ja online-luento-osallistuminen, kurssin opiskelu kestää noin 9 viikkoa
 3. Online-tehtävät kirjallisuuteen ja soveltaviin tehtäviin liittyen (60 %) 
 4. Lopputentti (40 %)

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
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Harjoitustöistä on saatava hyväksytty arvosana ennen tenttiin osallistumista.

Kurssilla tehdään viikoittain sähköisesti viikkotehtävä online-oppimisympäristössä. Viikkotehtävä on tehtävissä aina ko. viikon
 aikana, ja perustuu kullekin viikolle määriteltyihin kurssikirjan kappaleisiin sekä videoluentoon. Viikkotehtäviä ei voi uusia.

 

Opetuksen aika
 ja paikka Aika: 

 Aloitusluento pidetään maanantaina 13.6. klo 16.30-18.30, sali E-341 (Valio), Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2

Aloitusluennolla käydään läpi kurssin suorittamistapa  mm. aikataulutus, viikkotehtävät, online luentojen ja kurssikirjan käyttö.
 Aloitusluento on pakollinen. Kurssin opiskelu aloitetaan heti aloitusluennon jälkeen.

Päätösluento pidetään maanantaina 15.8. klo 16.30-18.30 sali E-341 (Valio), Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2 Päätösluennolla
 käsitellään kurssin keskeiset asiat, tenttiin valmistautumista ja mahdollisia kurssiin liittyviä kysymyksiä. Osallistuminen on
 erittäin suositeltavaa.

Paikka
 Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

Kurssin tentti pidetään torstaina 25.8.2016  klo 16.00-19.00
 1. uusintatentti on ke 12.10. klo 16.00-19.00
 2. uusintatentti on to 10.11. klo 16.00-19.00

Tietoa tenteistä

Opettaja
KTM, markkinoinnin tohtorikoulutettava Juho-Petteri Huhtala

Kirjallisuus
Kurssin kirja: Kotler, Keller, Bradly, Goodman, Hansen (2012) Marketing Management, 2/E. ISBN 9780273743613
Muu materiaali: Videoidut online-luennot ja muu online-materiaali
 Kurssikirja on välttämätön kurssin suorittamiseksi. Huom! Kesän kurssilla käytetään vuoden 2012 painosta, ei aiemmin
 ilmoitettua painosta.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
 Kurssin kotisivu on MyCourses-oppimisympäristössä mycourses.aalto.fi, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?
id=11778  Kurssi opiskellaan MyCoursesissa.

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

Kurssikoodi  A23A00110

Ako-53.1104Muutosjohtamisen seminaari ( 4 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11778
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11778
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Paikkakunta Espoo

Kuvaus
Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on syventyä johtamisen ja työpsykologian teemoihin yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Kurssi laajentaa
 muutosjohtamisen opintokokonaisuuden ja työpsykologian ja johtamisen laboratorion kursseilla hankittuja tietoja, ja antaa
 osallistujalle mahdollisuuden perehtyä tarkemmin valitsemaansa teemaan. Lisäksi seminaarikurssin tavoitteena on harjoittaa
 osallistujien tiedonhankinnan, tieteellisen kirjoittamisen, suullisen esittämisen ja palautteenannon taitoja.

Sisältö
Seminaarikurssilla käsitellään työpsykologian ja johtamisen aihealueita, jotka kuuluvat Muutosjohtamisen moduulin kurssien
 sisältöalueisiin ja painopisteisiin. Kurssille osallistujat valitsevat seminaariraporttinsa aiheen, etsivät ja tutkivat siihen liittyvää
 lähdemateriaalia, kirjoittavat seminaariraportin, esittävät sen seminaarisessioissa ja antavat palautetta muiden kurssille
 osallistujien seminaariraporteista. Seminaarityön aiheen valintaan vaikuttavat tekijän omat kiinnostuksen kohteet ja
 osallistujien kannattaa miettiä kiinnostavia aihealueita jo ennen kurssia. Kurssin vetäjä ohjaa osallistujia aiheiden valinnassa,
 täsmentämisessä, taustamateriaalin etsimisessä ja raportin kirjoittamisessa. Seminaarikurssi muodostaa keskustelevan,
 kriittisen ja aktiivisen oppimisympäristön.

Ako-53.1104 Muutosjohtamisen seminaari on Muutosjohtamisen moduulin pakollinen opintojakso.

Opetuskieli: Suomi

Maksu 60.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

18.5.

Kurssille voidaan ottaa 20 opiskelijaa.

Esitiedot
Ako-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteiden lisäksi suositellaan myös muita Muutosjohtamisen moduulin kursseja.
 Muutosjohtamisen seminaari on itsenäistä työskentelyotetta vaativa ja Muutosjohtamisen moduulin opintoja kokoava ja
 syventävä kurssi. Se suositellaan suoritettavaksi Muutosjohtamisen moduulin loppupuolella.

Suoritustapa
Opintojakso käsittää seminaarityön tekemistä ohjaavat luennot, ohjaustilaisuudet ja seminaarisessiot. Opintojaksolla opiskelija
 etsii tietoa seminaariaiheeseensa liittyen, suunnittelee raportin toteutuksen ja kirjoittaa sen. Seminaarisessioissa raportit
 esitellään, jonka jälkeen seminaariryhmässä käydään ennakkovalmistautumisen pohjalta reflektointi- ja arviointikeskustelu.
 Jokainen osallistuja pääse oman raporttinsa esittelyn lisäksi arvioimaan ja antamaan palautetta muiden raporteista. Neljään
 seminaarisessioon osallistuminen on välttämätön osa opintojakson suorittamista. Kurssi arvostellaan asteikolla 0 – 5.

Opetuksen aika
 ja paikka OTANIEMEN KAMPUS

to 19.5. klo 17 – 20 avausluento TUAS - talon seminaarisali 1194-1195

 Seminaarisuunnitelmasessiot kolmessa ryhmässä, ryhmä valitaan avaussessiossa. Osallistutaan joko ryhmään 1, 2 tai 3:

http://avoin.aalto.fi/fi/goals/technology/module/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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 Ryhmä 1: ti 31.5. klo 17-20  seminaarisuunnitelmasessio 1 TUAS - talon seminaarisali 1021-1022
 Ryhmä 2: ke 1.6. klo 17 -20 seminaarisuunnitelmasessio 2 TUAS - talon seminaarisali 1021-1022
 Ryhmä 3: to 2.6. klo 17 – 20 seminaarisuunnitelmasessio 3 TUAS - talon seminaarisali 1021-1022
 Ryhmä 4: ke 8.6. klo 17 – 20 seminaarisuunnitelmasessio 3 TUAS - talon seminaarisali 1021-1022
 Ryhmä 5: ma 13.6. klo 17 – 20 seminaarisuunnitelmasessio 3 TUAS - talon seminaarisali 1021-1022

 Ohjausklinikka ke 15.6. klo 17 – 20 TUAS - talon kokoushuone 1592

 Ohjauskeskustelut 1 tunti / osallistuja. TUAS - talon kokoushuone 1592
 Ma 8.8. klo 16 – 20
 Ke 10.8. klo 16- 20
 Ma 15.8. klo 16 – 20
 Ke 17.8. klo 16 – 20 
 Ma 22.8. ko 16 - 20

 Ohjausklinikka la 3.9. klo 11 - 14 ryhmätyöhuone A202b Aallon Otaniemen kirjasto/ Otakaari 1

 Seminaarisessiot TUAS - talon seminaarisali 1023-1024
 To 15.9.  klo 17 – 20
 TI 20.9. klo 17 – 20 
 To 22.9. klo 17 – 20
 Ma 26.9. klo 17 – 20
 TI 27.9. klo 17 – 20
 Ke 28.9. klo 17 – 20
 To 29.9. klo 17 – 20

Opetustilat

Opettaja
Leena Seppänen

Kirjallisuus
Opintojaksolla ei ole yhteistä kirjallisuutta.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 perustieteidenkorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

A23C77051Myynnin verkkokurssi ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kurssi opiskellaan kokonaisuudessaan itseopiskelukurssina verkossa kurssin omilla verkkosivuilla. Huom! Kurssilla ei käytetä
 MyCourses verkkosivustoa.

Kurssille osallistuva on itse vastuussa siitä, että kurssin suorittamiseen tarvittavat laitteet - tietokone tai älypuhelin - ovat
 toimivia. Materiaalia on myös videoina, joten kuulokkeet ovat suositeltavat. Kurssi on riippumaton oppimisalustoista ja toimii

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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 mm. kaikilla nettiselaimilla.

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
 6 opintopistettä, 160 tuntia: 
 - Avausluento verkossa (2h) 
 - Verkko-oppiminen (90h) 
 - Itsenäinen opiskelu (56h) 
 -Tenttiin valmistautuminen ja tentti (12h)

 Osaamistavoitteet
Kurssin pääasiallinen tavoite on antaa opiskelijalle perustavaa laatua oleva ymmärrys ja taidot ammattimaisesta myynnistä
 sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Lähtökohtana on myynnin ja myyntityön kiinnostuksen ja arvostuksen
 rakentaminen sen keskeisyyden, hyötyjen ja haasteiden ymmärtämisen kautta. Opintojaksolla opiskelija oppii perusasiat
 myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista, asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä,
 persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön, e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Painopiste on tasaisesti
 kuluttajille suuntautuvassa ja yritysten välisessä myyntityössä.

Sisältö
 Sisällöt tarjoavat yleiskatsauksen myynnin perustietoon ja myyntitaitoon. Opiskelijat eivät tarvitse aiempaa perehtyneisyyttä
 aiheeseen. Kurssilla käydään läpi akateemisen tutkimuksen lisäksi läpi suuri joukko yritysesimerkkejä.

Opetuskieli
Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

9.5.2016

 

Esitiedot
Suositellaan kurssia A23A00110 Markkinoinnin perusteet tai vastaavien tietojen hallintaa

Suoritustapa
Kurssilla on aloitusluento, jossa käydään läpi kurssin sisältö ja sen suorittaminen. Aloitusluento on verkossa.

Kurssi on itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, jossa opiskelija voi kiinnostua monimuotoisesti myynnin sisällöistä. Sisältö on
 paloiteltu lyhyihin 3-20 min kokonaisuuksiin ja tarjolla on mm. videoluentoja, nauhoitettuja webinar-kuunnelmia, ydinasiat
 helposti omaksuttavassa muodossa tiivistäviä luentomonisteita ja pelimäisiä oppimisharjoitteita. Edetäkseen verkkokurssilla,
 opiskelijan on klikattava läpi kaikki verkkokurssin materiaalit. Oppimisen varmistaminen tapahtuu moduulikohtaisin
 tarkastuskysymyksin, joita treenaamalla voi valmistautua myös lopputenttiin, joka toteutetaan sähköisesti. Arvostelu perustuu
 kokonaan monivalintaan perustuvaan lopputenttiin.

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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Opetuksen aika
 ja paikka 16.5.-15.9.2016

 Opetus ja tenttiminen verkkoympäristössä opiskelijan omassa tahdissa em. ajankohtana. Järjestelmä sulkeutuu 15.9., jonka
 jälkeen kurssia ei voi enää suorittaa.
 Huom. Kurssin opintoihin ei ole tukea 27.6.-22.8. välisenä aikana

Opetustilat

Kuulustelut
Tentti tehdään verkkoympäristössä. Kurssin arvostelu perustuu pelkästään lopputenttiin.

Kun opiskelija on käynyt läpi kaiken verkossa olevan kurssimateriaalin, hänelle avautuu tenttimahdollisuus. Tenttiaika on 60
 minuuttia. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä tentti 3 kertaa. Kurssin aikana on mahdollisuus harjoitella tenttitehtäviä.

Opiskelija saa arvosanan kurssin päättymisen 15.9. jälkeen.

Tietoa tenteistä

Opettaja
Vastuuopettaja
 Professori Petri Parvinen

Kirjallisuus
Oppimateriaali 
 Myynti ja myyntipsykologia -verkkokurssi (pakollinen materiaali).

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Kurssilla annetaan osallistujille henkilökohtainen koodi, jolla osallistuja pääsee kurssisivulle.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin opiskelusivu

Korvaa Aalto-yliopiston kurssit 23C77050 Myynnin peruskurssi; 23C77000 Sales, Selling and Saleswork; TU-C8250 Myynti ja
 markkinointi

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

CSE-A1111Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 ( 5 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Huom
Kurssi on maksuton Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Ks. tiedot ja ilmoittautumisohjeet kesäopetus sivuilta.

Tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia päästäksesi tekemään kurssin harjoituksia.

Kuvaus
Sisältö
Lausekielinen ohjelmointi Python-kielen avulla, rakenteinen ohjelmointi, ohjelmistosuunnittelun alkeet, perustietorakenteet.
 Hyvä ohjelmointityyli.

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuasi osaat kirjoittaa pieniä tietokoneohjelmia esimerkiksi insinööritehtävissä tarvittaviin laskentasovelluksiin ja
 pienten tietomäärien muokkaamiseen. Ymmärrät myös muiden kirjoittamia vastaavia ohjelmia.

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://into.aalto.fi/display/fisummer/Etusivu
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
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Kotisivu https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11747

Opetuskieli 
 Suomi

Maksu 75.00

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 4.5. klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

 

Esitiedot
Tietokoneen ja yleisimpien sovellusten (esim. sähköposti) peruskäyttötaito. Ei esitietovaatimuksia ohjelmoinnista.

Suoritustapa
Kesäkurssilla ei ole luentoja, vaan kurssi perustuu siltä osin itseopiskeluun. Lisätietoja ja aikataulu kesäkurssista löytyy kurssin
 kotisivuilla. Suorittamiseen kuuluvat pakolliset verkossa palautettavat harjoitustehtävät ja tentti paikan päällä Otaniemessä
 kurssin lopuksi. Harjoitusryhmissä käyminen on vapaaehtoista.

 

 

Opetuksen aika
 ja paikka Kesäkurssi alkaa 30.5. ja päättyy 16.8.

Kuulustelut
tentti on 15.8. klo 16:00-19 Otaniemen kampuksella

Kirjallisuus
Opetusmoniste, joka on saatavilla kurssin sivuilta. Yksityiskohtaisempaa oppikirjaa haluaville suositellaan Gaddis: Starting Out
 with Python, Pearson Education Inc.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston perustieteidenkorkeakoulun järjestämä. Kurssille on paikkoja Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Ako-53.1210Organisaation kehittäminen L ( 4 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Kuvaus
Osaamistavoitteet
 Kurssin tavoitteena on lisätä ymmärrystä, tietoa ja taitoa muutoksesta, muutoksen johtamisesta ja organisaatioiden
 kehittämisestä. Kurssilla pohditaan miten organisaatiot muuttuvat, mikä on muutoksen luonne, miten organisaatioita ja

https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11747
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
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 toimintaa tietoisesti ja tavoitteellisesti kehitetään sekä opitaan tunnistamaan kehittämisprosesseissa vaikuttavia ilmiöitä.
 Kurssilla avataan erilaisia muutoksen ja kehittämisen teoreettisia ja käytännöllisiä viitekehyksiä sekä pohditaan kehittäjien
 toimintaa, toimintatapoja ja erilaisia rooleja. 
 Muutoksen ja kehittämisen teemoja ja ilmiöitä käsitellään monipuolisesti sekä muutostutkimuksen että muutoksen hallinnan
 käytännöllisistä näkökulmista. Kurssi ei kiinnity kehittämisen ismeihin, vaan pyrkii antamaan laajemman kuvan muutoksesta ja
 kehittämisestä
 Kurssin tavoitteina ovat, että osallistujat: 1) tuntevat ja tunnistavat kehittämisen ja muutostutkimuksen eri perinteitä ja osaavat
 hyödyntää niitä 2) täydentävät omaa kehittämis- ja johtamisvälineistöään 3) ymmärtävät mitä kehittäjältä odotetaan (rooli,
 interventiot, toiminta, osaaminen) 4) kehittävät tiedonkeruu- ja raportointitaitojaan.

Sisältö ja suorittaminen
Kurssilla on kuusi teorialuentoa, kaksi case -luentoa ja kurssin toiseksi viimeisessä, 8. sessiossa tehtävä kurssin
 1.esseetehtävään liittyvä harjoitus.
  Jokaisella teorialuennolla on oma teemansa ja näkökulmansa muutokseen ja kehittämiseen. Nämä ovat:
  1) Muutoksen luonne. Muutos ja kehittäminen. Kehittämisen suuntauksia. Muutos- ja kehittämiskirjallisuus.
  2) Muutoksen hallinta – suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja mitattavuutta. Muutoksenhallinta kohtaa muutosvastarinnan.
 Muutosviestintä muutoksen hallinnassa.
  3) Kehittäjän roolit, työskentelyotteet, toiminta, interventiot ja osaaminen. Prosessikonsultointi kehittäjän työskentelyotteena.
 Kehittämissuhde.
  4) Muutoksen kontekstuaalisuus ja prosessuaalisuus. Mihin kysymyksiin muutoksenhallinta jätti vastaamatta? Miksi
 muutoshankkeet epäonnistuvat?
  5) Muutospuhe. Muutoksen tulkinta. Miten johtajat ja kehittäjät luovat muutosta ja miten sitä tulkitaan? Muutoksen ja
 kehittämisen metaforat.
  6) Muutos ja kehittäminen – yhteenveto. Kehittämisen keskeiset, haastavat ja toisinaan kipeät teemat. Muutoksen
 onnistumisen eväät?
  Jokaiseen luentoon liittyy kurssin lukupaketista löytyvät artikkelit ja tekstiotteet. Lukupaketin sisältö ja saatavuus julkaistaan
 1. luennolla. Luennot taustoittavat ja syventävät kurssimateriaalia, ja auttavat pohtimaan tekstien ja teemojen käytännön
 soveltamista. Tavoitteena ovat keskustelevat, vuorovaikutteiset luennot, joilla hyödynnetään osallistujien ja kurssin vetäjän
 kokemuksia ja näkemyksiä muutoksesta ja kehittämisestä. Luennot ovat suositeltavia ja vapaaehtoisia.
 Kurssin kaksi casea ovat tositapahtumiin pohjautuvia tapauskertomuksia. Teemoiltaan ne liittyvät muutokseen,
 muutosilmiöihin ja muutoksenhallintaan elävöittäen ja konkretisoiden teorialuentojen antia. Caset luetaan ja analysoidaan
 ennen caseluentoa. Caseihin ei kuulu palautettavaa kirjallista case-vastausta. Case-luennolle osallistumisesta saa lisäpisteitä.
 Caseluennolla työskennellään pienryhmissä, tulkitaan casea uusista näkökulmista ja uusien kysymysten valossa,
 keskustellaan ja vaihdetaan kokemuksia. Oppiminen tapahtuu oman tulkinnan ja muiden näkemysten reflektoinnin avulla.
 Casen ja kurssin vetäjä ohjaa työskentelyä, taustoittaa kertomuksia ja rakentaa linkkejä kurssin muuhun materiaaliin.

 Ako-53.1210 organisaation kehittäminen on osa Aallon avoimen yliopiston ja Perustieteiden korkeakoulun Tuotantotalouden
 laitoksen tarjoamaa Muutosjohtamisen moduulia.

Kurssin kotisivu
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=Ako-53.1210

Opetuskieli
 Suomi

Maksu 60.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

http://avoin.aalto.fi/fi/goals/technology/module/
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=Ako-53.1210
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

1.8.

Kurssipaikkojen määrä: 45

Esitiedot
TU-53.1010 työpsykologian ja johtamisen perusteet tai vastaavat opinnot.

Suoritustapa
Essee 1 – Kehittäjä ja kehittäjän toiminta: Tähän esseeseen liittyvä harjoitus on osa 4. luentoa. 

 Essee 2 – Muutos ja kehittäminen on kurssilaisen kokonaisjäsennys kurssista teoria- ja caseluentoihin liittyvän lukupaketin
 pohjalta. Tämä essee on pakollinen.

 Essee 3 - Kehittämisen ja kehittämiskirjallisuuden suuntauksia. Tässä esseessä pohditaan kurssin viitekehystä (muutos- ja
 kehittämisnäkökulmien nelikenttää) neljän artikkelin valossa.

 Harjoitustyö - 1 – 3 hengen ryhmässä suunniteltava ja toteutettava kehittämishaastattelu, sen analysointi ja raportointi.
 Harjoitustyö voi painottua seuraavasti a) kehittämistoiminnan analyysi, b) kehittämisprosessin analyysi tai c) kehittäjän
 näkemysten analyysi tai näiden kombinaatio.

 Kurssin tehtävissä on valinnanvaraa; essee 2 on pakollinen osasuoritus. Sen lisäksi valitaan enintään kaksi seuraavista
 osasuorituksista: essee 1, essee 3 ja/tai harjoitustyö

Opetuksen aika
 ja paikka OTANIEMEN KAMPUS

 Luennot klo 17-20 TUAS-talon luentosali  AS1 (Otaniementie 17)
 ti 2.8. luento
 to 4.8. luento
 ti 9.8. luento + ryhmätyötiloja klo 17 – 18:30 (TU1021, TU1023, TU1592, TU1593, TU1594)
 to 11.8. luento
 ti 16.8. luento
 to 18.8. luento + ryhmätyötiloja klo 17 – 18:30 (TU1021, TU1023, TU1592, TU1593, TU1594)
 ti 23.8. luento
 to 25.8. luento
 ti 30.8. luento

Opetustilat

Opettaja
Leena Seppänen

Kirjallisuus
Oppimateriaali koostuu kutakin luentoa tukevasta kirjallisuudesta (kirjalukuja, artikkeleita). Oppimateriaalien sisältö ja
 saatavuus esitellään ensimmäisellä luennolla.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 perustieteidenkorkeakoulun tutkinto-opetuksessa. Vastaa tutkinto-opetuksen kurssia TU-53.1211 Organisaation kehittäminen
 L (4 op).

A31A00210Principles of Economics, book exam ( 6 op )

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
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Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

Only one exam is included in the 30€ book exam fee. If you fail to complete the exam you will have to register to the
 course again later.

Kuvaus
Workload
- preparing for exam (self-study) 157h
 - exam 3 h 

 Learning Outcomes
The objective of the course is to familiarize students with the basic tools and concepts of economics and their applications in
 economic analysis. Students will be able to interpret key economic indicators and gain an understanding of the functioning of
 a market economy and the role of economic policy. 

 Content
Analysis of economic phenomena:  
 - principles of economics, how economists think 
 - supply and demand 
 - economics of the public sector  
 - functioning of firms and markets  
 - productivity and welfare 
 - economic growth and structural policy
 - unemployment and inflation 
 - open economy macroeconomics 
 - economic fluctuations, monetary and fiscal policy 

 Language of Instruction
English 

Maksu 30.00

Maksun kuvaus

Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
The registration for the book exam starts on Tuesday 12th of April at 14.00 in the Aimo service.

Please register online for the book exam  in the section “Exam Registration (Exams during 1.1.-30.6.2016)". 

 Registration is binding. 

 Please, notice that before you can register for the book exam or courses  you need to register as a user of the Aimo service
 and create the user account with your internet bank identifiers.

 For further information, please see Registration instructions 

The registration will be closed 31.5.2016

Esitiedot
Entrance exam economics text book, or equivalent skills.

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria

http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
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Book exam, 100 % of the marking, PhD Anne Mikkola 

Opetuksen aika
 ja paikka Exam date

 7.6. at 16.00-19.00

Place 
Töölö Campus

Teaching Locations

Kuulustelut
Information about exams

Kirjallisuus
Mankiw N.G. and Taylor M.P. (2014) Economics (2014 or previous edition). ISBN 978-1-4080-9379-5

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
This book exam is organized by the Aalto University Open University. The book exam requirements are the same as the
 course requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

This book exam is alternative to the course Taloustieteen  perusteet (31A00110)

A21C00400Projektityö ja -johtaminen ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Kurssille otetaan enintään tietty määrä opiskelijoita. Valinta tehdään alkutentin perusteella.
 Karsiutuminen tässä alkutentissä oikeuttaa 50% opintomaksun palautukseen (ohjeet saa Avoimen yliopiston toimistosta).
 Tieto karsiutumisesta lähetetään sähköpostitse karsiutuneille kun tulokset ovat Avoimen yliopiston toimistolla.

 HUOM! la 13.8. luennolle osallistuminen on ehdottoman välttämätöntä kurssin suorittamiseksi; jos luennolle ei pääse
 osallistumaan, ei kurssia voi suorittaa lainkaan.

Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain      
 - osallistuminen alkutenttiin ja luennoille 30 h
 - valmistautuminen alkutenttiin 30 h
 - ryhmätehtävä 60 h
 - yksilötehtävä 40 h

Osaamistavoitteet      
Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi hahmotat projektikirjallisuuden kenttää kokonaisuutena sekä ymmärrät projektitoimintaa
 yhtenä työ- ja organisointimuotona, joka on vahvasti sidoksissa sitä ympäröivään kontekstiin.
  
 Sisältö      
Kurssi perehdyttää opiskelijat ideaalisten hallintamallien sijaan projektityön ja sen johtamisen arkitodellisuuteen vahvasti
 kontekstisidonnaisina ihmistenvälisinä prosesseina, joita on mahdotonta täysin suunnitella tai hallita. Kurssin teoreettisena
 pohjana on nykyaikainen kansainvälisen huipputason organisaatiotutkimus, jossa johtajaan tai muihin yksittäisiin henkilöihin
 tuijottamisen sijasta tarkastellaan ennen kaikkea organisoitumisen prosesseja ja niihin liittyviä sosiaalisia käytäntöjä.

Opetuskieli      

http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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 Suomi.

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

28.7.2016

 

Esitiedot
Johtamisen perusteet.

Suoritustapa
1. Alkutentti (20 % arvosanasta) 4.8.2016 klo 16-19 Tentitään alkutenttimateriaali, josta lisätiedot kurssin kotisivuilla.
 Kurssille osallistuminen edellyttää alkutentin hyväksyttyä suorittamista. 
2. Luennot 27 h. KTT Riku Oksman ohjaa työskentelyä. Aktiivinen osallistuminen luennoille on välttämätöntä. 
3. Ryhmätyöskentely (40 % arvosanasta). Ohjeet annetaan luennoilla. 
4. Henkilökohtainen loppuraportti (40 % arvosanasta). Ohjeet annetaan luennoilla.

Opetuksen aika
 ja paikka Luentoajat:

pe 12.8. klo 17-19.30 sali E-125
 la 13.8. klo 10-15.30 sali A-305
 ti 16.8. klo 17-19.30 sali E-125
 to 18.8. klo 17-19.30 sali E-125
 ti 23.8. klo 17-19.30 sali E-125
 to 25.8. klo 17-19.30 sali E-125
 la 27.8. klo 10-15.30 sali E-125

Opetus järjestetään Töölön kampuksella. Sali E-125 sijaitsee Arkadia-rakennuksessa (Lapuankatu 2, Helsinki) ja sali A-305
 Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Opetustilat

Kuulustelut
Alkutentti
 4.8.2016 klo 16.00-19.00. Katso lisää kurssin kotisivuilta.

Alkutenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, kurssi-ilmoittautuminen riittää. Tenttisalitieto löytyy alla olevasta linkistä.

Tietoa tenteistä

Opettaja
KTT Riku Oksman.

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
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Kirjallisuus
Kurssin kotisivuilla ja luennoilla ilmoitettava materiaali
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11757 

Alkutentissä materiaalina käytetään alkutenttimonistetta. Ks. lisää kurssin kotisivuilta.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11757 

 Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

AARTS-A0507Puupiirroksen peruskurssi ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Kuvaus
Opintojakso on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkintovaatimusten 2015-2016 mukaisia, kaikille
 korkeakoulun opiskelijoille yhteisiä valinnaisia taideopintoja, joiden sisällöstä vastaa Taiteen laitos.

Tavoitteet ja sisältö
Tutustutaan länsimaiseen puupiirrosmenetelmään, opetellaan painolaatan leikkaus ja vedostus. Painomateriaalina puulevy.
 Kurssi antaa valmiudet itsenäiseen työskentelyyn puupiirroksessa ja avaa mahdollisuuksia oman taiteellisen ilmaisun
 laajentamiseen.

Opetus- ja työmuodot
Painajasta puupiirtäjäksi vedostusharjoitukset, demonstraatiot, harjoitustyöt ja henkilökohtainen ohjaus. Hyväksytty suoritus
 edellyttää 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. 80 oppituntia.

Arviointi
Arvosana 0-5

Opetuskieli
Suomi

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille
Ilmoittautumisohjeet

https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11757
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11757
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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 Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

3.8.2016

Kurssille otetaan kymmenen opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opetuksen aika
 ja paikka Aika

 Kahden viikon periodi 1.8.–12.8.2016
 ma-pe klo 9.00–17.00 (10 opetuskertaa).

Paikka
 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Hämeentie 135 C, Taiteen laitos, 8. krs, Grafiikan studio 806.

Opettaja
Paula Martikainen, kuvataiteilija ja taidegraafikko

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, taiteiden ala ja arkkitehtuuri

Yhteyshenkilöt
Suunnittelija Heikki Hassi
 etunimi.sukunimi(at)aalto.fi
 puh. 050 331 3048

 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston Arabian kampuksen toimiston käyntiosoite:
 Hämeentie 135 C (6. krs, huone 6079), 00560 Helsinki
 Palveluaika henkilökohtaista asiointia varten tulee varata etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.

 Ilmoittautumisajan alkaessa keskiviikkona 13.4.2016 Arabian kampuksen toimisto on avoinna klo 10.00–17.00. Silloin
 asiakkaita palvellaan ilman ajanvarausta.

A28A00110Rahoituksen perusteet ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain: 
 - osallistuminen luennoille 24h
 - osallistuminen harjoituksiin 24h
 - valmistautuminen luennoille 32h 
 - valmistautuminen harjoituksiin  48h
 - tenttiin valmistautuminen 29h
 - tentti 3h

Osaamistavoitteet
Antaa perustiedot yrityksen rahoituksen analysoinnista, suunnittelusta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta sekä yritysjohdon
 että ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta.

 Sisältö
Rahoitusmarkkinoiden tehtävät ja rakenne, rahoituksen lähteet, arvopapereiden hinnoittelu, investointilaskelmat, tuotto ja riski,
 markkinoiden tehokkuus ja sijoittaminen, rahoituspäätökset, riskienhallinta ja johdannaiset

Opetuskieli

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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 Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 14.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan. 

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

10.5.2016 Huom. Ilmoittautumisajankohdan päättyminen muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

 

Suoritustapa
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet:
1.Luennot 24 h
 2.Harjoitukset 24 h
 3.Palautettavat harjoitukset (25%)
 4.Tentti (75%), perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun
 kirjallisuuteen.

Opetuksen aika
 ja paikka Aika 

 9.5.-20.6. klo 16.00-20.00

Opetuspäivät Huom. Aiemmin ilmoitettu opetuspäivä  ma 16.5. vaihtunut tiistaiksi 10.5.
 Toukokuu: ma 9.5., ti 10.5., ke 11.5.,  to 19.5., to 26.5. 
 Kesäkuu: ke 1.6., ke 8.6., ti 14.6., ma 20.6. 
 Opetussali luennoissa 9.-19.5., H-324, Chydenia-rakennus, Runeberginkatu 22-24
 Opetussali luennoissa 26.5.-20.6. A-301, Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16

 Opetuspaikka
 Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista. 

 Kurssin tentti on torstaina 30.6.2016   klo 16.00-19.00
 1. uusintatentti torstaina 11.8. klo 16.00-19.00
 2. uusintatentti torstaina 22.9. klo 16.00-19.00

Tietoa tenteistä

Opettaja
KTT, VTM Jan Antell

Kirjallisuus

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
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Kirjallisuus:
 1. Knüpfer, S. & Puttonen, V. (2011) Moderni rahoitus.  ISBN 978-951-0-35877-1
 2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali

Mahdollinen tukikirjallisuus: Tarvittaessa voi  tutustua myös seuraaviin kirjoihin. Nämä kirjat eivät kuulu kurssivaatimuksiin,
 mutta niistä voi olla hyötyä jos halua opiskella enemmän.

 1.Brealey, Myers and Allen: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill
 2.Welch: Corporate Finance -- An Introduction. Löytyy netistä ilmaiseksi: http://book.ivo-welch.info/ed3/

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
 Kurssin kotisivu on MyCourses kurssisivustolla, mycourses.aalto.fi https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11789

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Kauppakorkeakoulun
 tutkinto-opetuksessa.

Kurssin koodi A28A00110

A21E06050Responsibility Management, book exam ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
There are places for Aalto University School of Business degree students in this course at Töölö Campus, please
 read  http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/ for more information and registration timetable.

 Only one exam is included in the 30€ book exam fee. If you fail to complete the exam you will have to register to the course
 again later.

Kuvaus
Status of the course
Degree Regulations 2005: M.Sc. degree, elective course in the Business Leadership -specialization area in the Management
 programme and in the Creative Sustainability programme.
 Degree Regulations 2013: M.Sc. degree, elective course in the Management and International Business programme and in
 the Creative Sustainability programme.

Workload      
156h studying the course material
 4h exam
  
 Learning Outcomes      
To strengthen the student's knowledge on social and theoretical discussion on managing corporate responsibility, and
 understanding of the challenges, limitations, and business potential related to more environmentally and socially sound
 organizational practices and innovative business models.
  
 Content      
The basic concepts and dimensions of corporate responsibility, the drivers and challenges for promoting sustainability and
 new business models in organizations, the tools for monitoring, assessing and reporting the environmental and social risks,
 opportunities and performance of an organization.

 Language of Instruction      
English.

http://book.ivo-welch.info/ed3/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11789
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/
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Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Course fee: 30 € 

Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Tue 12th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

 

7.6.2016.

Choose the exam form "Exam Registration (exams during 1.1.-30.6.2016)".

Esitiedot
Prerequisites      
 As this course is targeted for advanced level students, the completion of 21C00700 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu
 liiketoiminnassa (or a similar course on corporate responsibility for basic level students) is recommended.

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria      
Book exam according to exam schedule (kuulustelujärjestys). D.Sc. Mika Kuisma examines. Passing of each book required.
 You may answer either in English or in Finnish.

Opetuksen aika
 ja paikka

Kuulustelut
Exam date
14.6.2016 at 16.00-20.00 at Töölö campus.

Information about exams

Opettaja
Responsible teacher
 D.Sc. Mika Kuisma

Kirjallisuus
Study Material      

Epstein, Marc J. (2007) Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social,
 Environmental. ISBN 978-1-57675-486-3 (Required)
Halme, Minna et al. (2005) Sustainable Consumer Services. ISBN 978-1-844072-09-5 (Required)
Raufflet, Emmanuel & Mills, Albert J. (eds.) (2009) The Dark Side. Critical cases on the downside of business.. ISBN
 9781906093204 (Required)
Laszlo, Chris & Zhexembayeva, Nadya (2011) Embedded Sustainability. The Next Big Competitive Advantage. ISBN
 978-1-906093-58-7 (Required)

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot

http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
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This book exam is organized by the Aalto University Open University. The book exam requirements are the same as the
 course requirements of the degree studies at Aalto University School of Business.

The substitute for the course is 21E06050 Vastuullinen liiketoiminta, kirjapaketti.

A72A00100Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, elokuu ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Lisätietoja
Kurssilla on pakollisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Luennoilla edellytetään 80 % läsnäoloa. Ensimmäiselle luennolle
 osallistuminen on erittäin tärkeää.

 Kurssille tulevan opiskelijan edellytetään hallitsevan mm. ruotsin kielen kieliopin ja yleissanaston. Kurssilla ei kerrata
 lukiotason opintoja vaan opiskelijan edellytetään opiskelevan asiat tai aktivoivan kielitaitonsa omatoimisesti ennen kurssin
 alkua, mikäli tarpeen.  

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
Lähitunnit 36 h, FM Taija Votkin
 - valmistautuminen lähitunteihin, suulliset ja kirjalliset tehtävät 33 h
  -valmistautuminen kirjalliseen tenttiin 8 h 
  -kirjallinen lopputentti 2 h
 - suullinen lopputentti valmistautumisineen 2 h

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy talousviestinnän tehtävistä ruotsiksi niin kirjallisesti kuin suullisesti. Opiskelija osaa
 tuottaa kirjallisia ja suullisia tekstejä talouselämän keskeisiltä aloilta, opiskelija ymmärtää alan ruotsalaisia ammattilehtiä ja
 muiden medioiden tarjontaa ruotsiksi sekä osaa toimia vuorovaikutteisesti. Kurssin suorittaneella opiskelijalla on
 julkishallinnon henkilöstöltä vaadittava vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taito (ks. kielitaitolaki 424/2003).

 Sisältö
Kurssilla luetaan itsenäisesti talouskielen tekstejä ja tehdään omatoimisesti teksteihin pohjautuvia suullisia ja kirjallisia
 harjoituksia. Lähitunneilla laajennetaan talouden erikoiskielen suullista ja kirjallista osaamista yrityselämän erilaisissa
 tilanteissa. Kurssilla kommunikoidaan vuorovaikutteisesti sekä talouselämän että sosiaalisen elämän tilanteissa.Tämä kurssi
 sisältää videoitavan suullisen kuulustelun. 

 Opetuskieli
ruotsi

 

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
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 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

1.8.2016

 

Esitiedot
Ylioppilastutkinnossa hyväksytysti suoritettu ruotsin kielen koe (cum laude approbatur) tai vastaavat tiedot. 

CEFR-taso: Lähtötaso: B1 Tavoitetaso: B1 - B2.
Lisää tietoa CEFR-tasoista

Kurssille tulevan opiskelijan edellytetään hallitsevan mm. ruotsin kielen kieliopin ja yleissanaston. Kurssilla ei kerrata
 lukiotason opintoja vaan opiskelijan edellytetään opiskelevan asiat tai aktivoivan kielitaitonsa omatoimisesti ennen kurssin
 alkua, mikäli tarpeen.

Suoritustapa
1.Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ( 80 % läsnäolo)
 2.Opiskelijan valmistautuminen lähitunteihin.
 3.Suulliset ja kirjalliset harjoitukset.
 4.Koko kurssin kattava kirjallinen tentti valmistautumisineen (50 % arvosanasta).
 5.Suullinen kuulustelu (50% arvosanasta).

Opetuksen aika
 ja paikka Aika 1.-29.8. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-19.30

Opetussali
 ma 1.8., ke 3.8. E-122
 ma 8.8. E-107, ke 10.8. E-122
 ma 15.8. E-107, ke 17.8. E-122
 ma 22.8. E-107, ke 24.8. E-122
 ma 29.8. E-107
 Salit E-107 ja E-122 sijaitsevat Arkadia rakennuksessa, os. Lapuankatu 2

Opetuspaikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Pakolliset palautettavat kirjalliset henkilökohtaiset tehtävät tulee olla tehtyinä määräajassa (opettaja ohjeistaa), jotta opiskelija
 saa osallistua kirjalliseen tenttiin.

 Tämän kurssin kirjalliset tentit ovat
 1. tentti tiiistaina 6.9.2016  klo 16.00-18.00
 2. tentti tiistaina 18.10. klo 16.00-18.00
 3. tentti torstaina 1.12. klo 16.00-18.00

Suulliset tentit sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Tietoa tenteistä

Opettaja
FM Taija Votkin

Kirjallisuus

https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
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Opetusmateriaali saatavana digitaalisena.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
Kurssin kotisivu on MyCourses kurssisivustolla, mycourses.aalto.fi, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11784

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kielikeskuksen järjestämässä kauppakorkeakoulun opiskelijoille suunnatussa tutkinto-opetuksessa.

Kurssikoodi A72A00100

A72A00100Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, toukokuu, ryhmä 1 ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Lisätietoja
Kurssilla on pakollisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Luennoilla edellytetään 80 % läsnäoloa. Ensimmäiselle luennolle
 osallistuminen on erittäin tärkeää.

 Kurssille tulevan opiskelijan edellytetään hallitsevan mm. ruotsin kielen kieliopin ja yleissanaston. Kurssilla ei kerrata
 lukiotason opintoja vaan opiskelijan edellytetään opiskelevan asiat tai aktivoivan kielitaitonsa omatoimisesti ennen kurssin
 alkua, mikäli tarpeen.  

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
Lähitunnit 36 h, FM Taija Votkin
 - valmistautuminen lähitunteihin, suulliset ja kirjalliset tehtävät 33 h
  -valmistautuminen kirjalliseen tenttiin 8 h 
  -kirjallinen lopputentti 2 h
 - suullinen lopputentti valmistautumisineen 2 h

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy talousviestinnän tehtävistä ruotsiksi niin kirjallisesti kuin suullisesti. Opiskelija osaa
 tuottaa kirjallisia ja suullisia tekstejä talouselämän keskeisiltä aloilta, opiskelija ymmärtää alan ruotsalaisia ammattilehtiä ja
 muiden medioiden tarjontaa ruotsiksi sekä osaa toimia vuorovaikutteisesti. Kurssin suorittaneella opiskelijalla on
 julkishallinnon henkilöstöltä vaadittava vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taito (ks. kielitaitolaki 424/2003).

 Sisältö
Kurssilla luetaan itsenäisesti talouskielen tekstejä ja tehdään omatoimisesti teksteihin pohjautuvia suullisia ja kirjallisia
 harjoituksia. Lähitunneilla laajennetaan talouden erikoiskielen suullista ja kirjallista osaamista yrityselämän erilaisissa
 tilanteissa. Kurssilla kommunikoidaan vuorovaikutteisesti sekä talouselämän että sosiaalisen elämän tilanteissa.Tämä kurssi
 sisältää videoitavan suullisen kuulustelun. 

 Opetuskieli
ruotsi

 

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11784
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

22.5.2016

 

Esitiedot
Ylioppilastutkinnossa hyväksytysti suoritettu ruotsin kielen koe (cum laude approbatur) tai vastaavat tiedot. 

CEFR-taso: Lähtötaso: B1 Tavoitetaso: B1 - B2.
Lisää tietoa CEFR-tasoista

Kurssille tulevan opiskelijan edellytetään hallitsevan mm. ruotsin kielen kieliopin ja yleissanaston. Kurssilla ei kerrata
 lukiotason opintoja vaan opiskelijan edellytetään opiskelevan asiat tai aktivoivan kielitaitonsa omatoimisesti ennen kurssin
 alkua, mikäli tarpeen.

Suoritustapa
1.Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ( 80 % läsnäolo)
 2.Opiskelijan valmistautuminen lähitunteihin.
 3.Suulliset ja kirjalliset harjoitukset.
 4.Koko kurssin kattava kirjallinen tentti valmistautumisineen (50 % arvosanasta).
 5.Suullinen kuulustelu (50% arvosanasta).

Opetuksen aika
 ja paikka Aika 23.5.-20.6. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-19.30

Opetussali
 E-122, Arkadia rakennus, os. Lapuankatu 2

Opetuspaikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Pakolliset palautettavat kirjalliset henkilökohtaiset tehtävät tulee olla tehtyinä määräajassa (opettaja ohjeistaa), jotta opiskelija
 saa osallistua kirjalliseen tenttiin.

 Tämän kurssin kirjalliset tentit ovat
 1. tentti tiistaina 28.6.2016 klo 16.00-18.00
 2. tentti tiistaina 9.8. klo 16.00-18.00
 3. tentti tiistaina 20.9. klo 16.00-18.00

Suulliset tentit sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Tietoa tenteistä

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
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Opettaja
FM Taija Votkin

Kirjallisuus
Opetusmateriaali saatavana digitaalisena.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
Kurssin kotisivu on MyCourses kurssisivustolla, mycourses.aalto.fi, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11782

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kielikeskuksen järjestämässä kauppakorkeakoulun opiskelijoille suunnatussa tutkinto-opetuksessa.

Kurssikoodi A72A00100

A72A00100Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, toukokuu, ryhmä 2 ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Lisätietoja
Kurssilla on pakollisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Luennoilla edellytetään 80 % läsnäoloa. Ensimmäiselle luennolle
 osallistuminen on erittäin tärkeää.

 Kurssille tulevan opiskelijan edellytetään hallitsevan mm. ruotsin kielen kieliopin ja yleissanaston. Kurssilla ei kerrata
 lukiotason opintoja vaan opiskelijan edellytetään opiskelevan asiat tai aktivoivan kielitaitonsa omatoimisesti ennen kurssin
 alkua, mikäli tarpeen.  

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
Lähitunnit 36 h, FM Mari Huvitus
 - valmistautuminen lähitunteihin, suulliset ja kirjalliset tehtävät 33 h
  -valmistautuminen kirjalliseen tenttiin 8 h 
  -kirjallinen lopputentti 2 h
 - suullinen lopputentti valmistautumisineen 2 h

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy talousviestinnän tehtävistä ruotsiksi niin kirjallisesti kuin suullisesti. Opiskelija osaa
 tuottaa kirjallisia ja suullisia tekstejä talouselämän keskeisiltä aloilta, opiskelija ymmärtää alan ruotsalaisia ammattilehtiä ja
 muiden medioiden tarjontaa ruotsiksi sekä osaa toimia vuorovaikutteisesti. Kurssin suorittaneella opiskelijalla on
 julkishallinnon henkilöstöltä vaadittava vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taito (ks. kielitaitolaki 424/2003).

 Sisältö
Kurssilla luetaan itsenäisesti talouskielen tekstejä ja tehdään omatoimisesti teksteihin pohjautuvia suullisia ja kirjallisia
 harjoituksia. Lähitunneilla laajennetaan talouden erikoiskielen suullista ja kirjallista osaamista yrityselämän erilaisissa
 tilanteissa. Kurssilla kommunikoidaan vuorovaikutteisesti sekä talouselämän että sosiaalisen elämän tilanteissa.Tämä kurssi
 sisältää videoitavan suullisen kuulustelun. 

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
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 Opetuskieli
ruotsi

 

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

23.5.2016

 

Esitiedot
Ylioppilastutkinnossa hyväksytysti suoritettu ruotsin kielen koe (cum laude approbatur) tai vastaavat tiedot. 

CEFR-taso: Lähtötaso: B1 Tavoitetaso: B1 - B2.
Lisää tietoa CEFR-tasoista

Kurssille tulevan opiskelijan edellytetään hallitsevan mm. ruotsin kielen kieliopin ja yleissanaston. Kurssilla ei kerrata
 lukiotason opintoja vaan opiskelijan edellytetään opiskelevan asiat tai aktivoivan kielitaitonsa omatoimisesti ennen kurssin
 alkua, mikäli tarpeen.

Suoritustapa
1.Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ( 80 % läsnäolo)
 2.Opiskelijan valmistautuminen lähitunteihin.
 3.Suulliset ja kirjalliset harjoitukset.
 4.Koko kurssin kattava kirjallinen tentti valmistautumisineen (50 % arvosanasta).
 5.Suullinen kuulustelu (50% arvosanasta).

Opetuksen aika
 ja paikka Aika 24.5.-21.6. tiistaisin ja torstaisin klo 16.30-19.30 

Opetussali
 E-122, Arkadia rakennus, os. Lapuankatu 2

Opetuspaikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Pakolliset palautettavat kirjalliset henkilökohtaiset tehtävät tulee olla tehtyinä määräajassa (opettaja ohjeistaa), jotta opiskelija
 saa osallistua kirjalliseen tenttiin.

 Tämän kurssin kirjalliset tentit ovat
 1. tentti torstaina 30.6.2016 klo 16.00-18.00

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
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 2. tentti torstaina 11.8. klo 16.00-18.00
 3. tentti torstaina 22.9. klo 16.00-18.00

Suulliset tentit sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Tietoa tenteistä

Opettaja
FM Mari Huvitus

Kirjallisuus
Opetusmateriaali saatavana digitaalisena.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
Kurssin kotisivu on MyCourses kurssisivustolla, mycourses.aalto.fi, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11783

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kielikeskuksen järjestämässä kauppakorkeakoulun opiskelijoille suunnatussa tutkinto-opetuksessa.

Kurssikoodi A72A00100

ELEC-A7200Signaalit ja järjestelmät, kesäkurssi 2016 ( 5 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
24 + 24 + 9 (4 + 2)
 Luennot/kontaktiopetus 24 h
 Laskuharjoitukset/kontaktiopetus 24 h
 Laboratoriotyöt 9 h
 Itsenäinen opiskelu 75 h
 Tentti 3 h

 Osaamistavoitteet
Omaksut signaali- ja järjestelmäanalyysin perusperiaatteet ja -käsitteet, tunnet yleisimmät signaalimuunnokset ja ymmärrät
 signaalin taajuusesityksen idean sekä tunnet ja osaat soveltaa siinä käytettyjä menetelmiä. Hallitset determinististen ja
 satunnaisten signaalien suodatuksen lineaarisissa alipäästöja kaistanpäästöjärjestelmissä sekä tiedät signaalien analogia-
digitaalimuunnoksen periaatteita ja kuvausparametreja.

 Sisältö
Signaalien luonne, signaalien taajuusanalyysi, lineaaristen ja muistittomien epälineaaristen järjestelmien kuvaus ja
 signaalianalyysi, satunnaissignaalit lineaarisissa järjestelmissä, moduloidut signaalit, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt.

Opetuskieli
Suomi.

Maksu 75.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11783
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
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Ilmoittautuminen
lmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 4.5. klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 5 paikkaa tälle kurssille.

 

Esitiedot
1. vuoden matematiikan opinnot.

Suoritustapa
Pakolliset: Tentti 50 %, laboratoriotyöt 30 %, laskuharjoitukset 20 %.

Opetuksen aika
 ja paikka Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään (https://oodi.aalto.fi). Klikkaa kurssin nimeä WebOodissa,

 niin saat tarkat tiedot opetusajoista ja -paikoista. Katso luentoajat tästä

 

Opetustilat

Kuulustelut
Tentteihin ja välikokeisiin tulee aina ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Tietoa tekniikan alan tenteistä

Opettaja
Riku Jäntti

Kirjallisuus
Oppimateriaali
Oppenheim, Wilsky, Signals and Systems, Prentice-Hall 1997, Opetusmonisteet.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Kurssin kotisivu mycourses.aalto.fi -sivustolla https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7200

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun järjestämä. Kurssilla on kiintiöpaikkoja Avoimen yliopiston
 opiskelijoille.

A31A00110Taloustieteen perusteet ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos

https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
https://oodi.aalto.fi/
https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=ELEC-A7200&html=1
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/technology/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7200
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 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Opetussalit muuttuneet:
 ti 17.5 sali E-341 Arkadia-rakennus Lapuankatu 2
 to 19.5 sali G-112 Chydenia-rakennus Runeberginkatu 22-24
 pe 27.5 sali C-350 päärakennus Runeberginkatu 14-16

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 42h, luentoihin valmistautuminen 38h, harjoitukset 10h ja harjoituksiin valmistautuminen 27h, tentti 3h ja tenttiin
 valmistautuminen 40h

 Osaamistavoitteet
Kurssin suorittaneet (a) osaavat ja ymmärtävät sekä mikro- että makrotaloustieteen peruskäsitteet ja -teoriat, (b) pystyvät
 selittämään, miten talouden toimijat tekevät päätöksiä, ja osaavat ratkaista tällaisia päätösongelmia sekä (c) tietävät, miten
 talousjärjestelmät toimivat ja miten talouspolitiikka vaikuttaa Suomen kansantaloudessa ja euroalueella.

 Sisältö
Kurssilla perehdytään nykyaikaisen taloustieteen tapaan kuvata ja jäsentää taloudellisia ilmiöitä: 
 - vaihdanta ja suhteellisen edun periaate 
 - kuluttajan valintateoria
 - kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 
 - markkinat, hyvinvointi ja talouspolitiikan tarve 
 - yritysten ja markkinoiden toiminta
 - elintaso, tuottavuus ja hyvinvointi 
 - talouskasvun teoria ja empiria 
 - työttömyys ja inflaatio
 - avotalouden makroteoria 
 - suhdannevaihtelut sekä raha- ja finanssipolitiikka

Kotisivu
 https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A31A00110

Opetuskieli
Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 14.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan. 

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

10.5.

Esitiedot
Valintakoekirjaa Pohjola, M. (2010) Taloustieteen oppikirja  ISBN 978-951-0-36875-6 TAI vastaavat perustiedot
 kansantaloustieteestä.

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A31A00110
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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Suoritustapa
1. Luennot 42h, PhD Anne Mikkola
 2. Harjoitukset 10h (10% arvostelusta)
 3. Tentti (90%). Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin sekä alla mainittuun kirjallisuuteen.

Opetuksen aika
 ja paikka Luennot klo 16.20 – 18.50.

 Ma 2.5, Ti 3.5,  ti 10.5 sali A-301 päärakennus Runeberginkatu 14-16, 
 pe 13.5 sali H-324 Chydenia-rakennus Runeberginkatu 22-24, 
 ti 17.5 sali E-341 Arkadia-rakennus Lapuankatu 2, 
 pe 20.5, Ti 24.5 sali A-301 päärakennus Runeberginkatu 14-16, 
 pe 27.5 sali C-350 päärakennus Runeberginkatu 14-16,
 ti 31.5, pe 3.6., ti 7.6, pe 10.6, pe 17.6 ja ti 21.6. sali A-301 päärakennus Runeberginkatu 14-16   

Harjoitukset klo 16.20 – 17.50
 To 19.5 sali G-112 Chydenia-rakennus Runeberginkatu 22-24, 
 to 26.5, to 9.6,  ke 15.6 ja  ke 3.8. sali E-341 Arkadia-rakennus Lapuankatu 2

Opetustilat

Kuulustelut
Kurssin lopputentti torstaina 11.8. klo 16-19
 1. uusintatentti 20.9.
 2. uusintatentti 1.11.

Tentit Töölön kampuksella. Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

Tietoa tenteistä

Opettaja
PhD Anne Mikkola

Kirjallisuus
1 Mankiw N.G. and Taylor M.P. (2014) Economics (2014 tai aiempi painos). ISBN 978-1-4080-9379-5
 2. Luennoilla jaettava materiaali. 

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssikoodi A31A00110
 Kurssin materiaali ja ohjeistus löytyvät kurssin sivulta 
 Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

A30A01000Taulukkolaskenta ja analytiikka ( 5 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kurssilla käytetään Windows-pohjaista englanninkielistä Excel2013 taulukkolaskentaohjelmaa. Opiskelijoiden käytössä ovat
 kauppakorkeakoulun tietokoneluokkien tietokoneet, joissa on tämä Excel-versio. Kurssilla voi käyttää myös omia tietokoneita,

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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 mutta opetus kattaa vain yo. Excel-version (huom. opetus ei kata eroavaisuuksia Mac / suomenkielisestä Excel versiosta).

Tämä intensiivijaksona toteutettava Taulukkolaskennan ja analytiikan kurssi soveltuu sekä opiskeluun lähiopetusta seuraten
 että täysin itsenäiseen opiskeluun. Kurssilla on käytössä laajat verkkopohjaiset materiaalit itseopiskeluun, jota lähiopetus
 voimakkaasti tukee ja syventää. Kurssin voi siis suorittaa myös osallistumatta yhteenkään lähiopetussessioon, kunhan
 opiskelija kykenee omaksumaan materiaalin ja työskentelemään intensiivisesti itsenäisesti. Lähiopetus kurssilla on
 vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa, koska etenemisvauhti kurssilla on varsin tiivis. Lähiopetuksen luento-osuuksissa
 käydään läpi teoriaa yhdistettynä käytännön harjoituksiin ja IT-opetuksissa opiskellaan Excelin soveltamista käytännön
 esimerkkeihin.

 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain:
 Luennot ja monimuoto-opetus 36 h sekä itseopiskelu ja itsenäiset harjoitukset 60h.

Osaamistavoitteet 
Kurssin käytyään opiskelija
 1. Osaa sujuvasti käyttää taulukkolaskentaa erilaisten kauppatieteellisten ja menetelmällisten ongelmien ratkaisuun sekä
 niiden tulosten raportointiin
 2. On tutustunut kauppatieteellisiin käytännön business analytiikan ongelmiin ja osaa pohtia niiden ratkaisuja sekä teoriassa
 että käytännössä
 3. Kykenee hyödyntämään yksinkertaisia matematiikan ja tilastotieteen työkaluja taloustieteellisten ongelmien
 mallintamisessa ja ratkaisussa.
 4. Osaa hankkia kauppatieteellisiä aineistoja, muokata niitä käytännön analyysejä varten sekä arvioida niiden luotettavuutta
 5. Osaa hakea tietoa tietoteknisiin ongelmiin

Opetuskieli
Suomi

Maksu 75.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

9.8.2016

Kurssipaikkojen määrä 50. Paikoista 40 on varattu Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille.

Suoritustapa
1. Tentti (100 %), tentti tehdään Aalto-yliopiston tietokoneella 
 2. Kotitehtävät
 3. Muu työskentely

Opetuksen aika
 ja paikka Aika: 10.8.-8.9.2016, opetuspäivät tiistai ja torstai paitsi 10.8. keskiviikko, klo 16.00-20.00

Paikka

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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 Opetusta pidetään sekä tietokoneluokassa C-250 (Tieto) että tavallisessa luokassa A-401 saman opetusillan aikanakin.
 Tarkempi tieto kurssin kotisivulla MyCourses kurssisivustolla mycourses.aalto.fi

Luokat sijaitsevat Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Kurssin tentti tehdään Töölön kampuksen tietokoneluokan koneilla eikä omia koneita saa käyttää tentissä. Tenttiin voi käyttää
 3 tuntia. Tämän kurssin tenttikäytännöt poikkeavat avoimen yliopiston normaaleista käytännöistä ja niistä tiedotetaan
 kurssin alkaessa.

Kurssin tentti on tiistaina 20.9. klo 16.00-19.00
 1. uusintatentti pidetään tiistaina 11.10. klo 16.00-19.00
 2. uusintatentti pidetään tiistaina 8.11. klo 16.00-19.00

Opettaja
Vastuuopettaja 
 Panu Erästö

Kirjallisuus
Oppimateriaali
Luentomateriaali sekä muu erikseen ilmoitettava lisämateriaali.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
 Kurssin kotisivu on MyCourses-oppimisympäristössä mycourses.aalto.fi https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11825

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

 

MS-A0501Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi ( 5 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Huom
Tekniikan alan tutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Ks. tiedot ja ilmoittautumisohjeet kesäopetus sivuilta.

Kuvaus
Sisältö
Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja peruslaskusäännöt, yksi- ja kaksiulotteiset satunnaismuuttujat ja
 todennäköisyysjakaumat, odotusarvo, varianssi, kovarianssi, korrelaatio, tavalliset yksiulotteiset diskreetit ja jatkuvat
 jakaumat, kaksiulotteinen normaalijakauma, keskeinen raja-arvolause, tilastollisten aineistojen kerääminen, yhden ja kahden
 muuttujan tilastollisten aineistojen kuvaaminen, satunnaisotanta, otosjakaumat, todennäköisyysjakaumien parametrien
 estilointi, luottamusvälit, tilastollisten hypoteesien testaaminen, korrelaatio, lineaarinen regressiomalli.

 Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja laskusäännöt
 - hallitsee yksi- ja kaksiulotteisten diskreettien ja jatkuvien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet
 - tuntee tavallisimmat yksiulotteiset diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten
 satunnaisilmiöiden mallintamiseen

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11825
https://into.aalto.fi/display/fisummer/Etusivu
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 - tuntee kaksiulotteisen normaalijakauman perusominaisuudet
 - hallitsee tilastollisten aineistojen keräämisen ja kuvaamisen perusmenetelmät
 - osaa soveltaa estimoinnin testauksen perusmenetelmiä yksinkertaisissa tilastollisen päättelyn ongelmissa
 - hallitsee tilastollisen riippuvuuden ja korrelaation sekä lineaaristen regressiomallien peruskäsitteet

Kurssin kotisivu https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0501

Maksu 75.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 4.5. klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Esitiedot
Lukion matematiikka.

Suoritustapa
Luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Opetuksen aika
 ja paikka OTANIEMEN KAMPUS

 Kurssi pidetään heinä- ja elokuussa 2016. Ensimmäinen luento on 25.7. maanantaina ja viimeinen luento on keskiviikkona
 24.8.

 Kurssilla on 2 välikoetta. Kurssin voi siis suorittaa välikokeilla tai suoraan loppukokeella. Kurssilla on laskuharjoituksia ja
 laskuharjoitusten läsnäolosta saa lisäpisteitä. Pääpaino harjoituksissa on kuitenkin kotitehtävillä joista saa lisäpisteitä
 välikokeilla suorittamiseen. 

 Tarkemmat tiedot luento ja laskuharjoitus ajoista löytyy Oodista, mutta nämä tiedot päivittyvät sieltä myös Mycourses
 kotisivulle.

 Klikkaa kurssin nimeä WebOodissa, niin saat tarkat tiedot opetusajoista ja -paikoista.
Katso tarkemmat luentoajat tästä

Opetustilat

Kuulustelut
Tentteihin ja välikokeisiin tulee aina ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Tietoa tekniikan alan tenteistä

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, tekniikan ala

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston perustieteidenkorkeakoulun järjestämä. Kurssille on paikkoja Avoimen yliopiston opiskelijoille.

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0501
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=MS-A0501&html=1
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/technology/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
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A35A00310Tuotantotalouden perusteet ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain 
 Luennot 48 h
 Demonstraatiot/ menetelmäluennot 24 h
 Harjoituspaketit 48 h
 Tenttiin valmistautuminen 37 h
 Tentti 3 h

Tavoitteet
 Kurssilla tutustutaan teollisuus- ja palveluyritysten toimintojen ohjaukseen, sekä tuotannon, markkinoinnin, materiaalihallinnon
 ja yritysjohdon yhteistyön merkitykseen yrityksen tuloksen kannalta.

Sisältö
 Kurssin aihepiirejä ovat ennustaminen, erilaiset tuotantotyypit ja niiden ominaisuudet, kapasiteetin hallinta, sijainti- ja
 tilapäätökset, laadun hallinta, varastointi, tuotannon- ja materiaalinohjausjärjestelmät ja toimitusketjun hallinnan perusteet.

Opetuskieli
 Suomi

 

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 14.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan. 

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

2.6.2016

 

Suoritustapa
1. Teoria- ja menetelmäluennot 72h
 2. Pakolliset harjoituspaketit (40%). 
 3. Tentti (60%). Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja kurssikirjallisuuteen.

Opetuksen aika
 ja paikka Aika 3.6-3.9.2016, opetusta 3.6.-2.7., tauko 3.7.-4.8.,  opetusta 5.8.-3.9.

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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 Kurssi pidetään perjantai-ilta ja lauantai opetuksena. Perjantaisin opetus on klo 16.00-20.00 ja lauantaisin klo 10.00-17.00

 Opetuspäivät
 Kesäkuu: pe 3.6. ja la 4.6., pe 17.6.ja la 18.6.
 Heinäkuu: pe 1.7. ja la 2.7.
 Elokuu: pe 5.8. ja la 6.8., pe 19.8.ja la 20.8.
 Syyskuu: pe 2.9. ja la 3.9.

Opetussalit
 C-350 paitsi la 4.6. A-301, Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runebergnkatu 14-16

Opetuspaikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat

Kuulustelut
Kurssin tentti on keskiviikkona 14.9.2016 klo 16.00-19.00
 1. uusintatentti on keskiviikkona 12.10. klo 16.00-19.00
 2. uusintatentti on tiistaina 1.11. klo 16.00-19.00

Tietoa tenteistä

Opettaja
MBA, KTM Mikko Tarkkala

Kirjallisuus
1. Krajewski, Ritzman & Malhotra (2007) Operations Management (Opettaja antaa lisätietoja kurssikirjan sopivista painoksista
 kurssin alkaessa)
 2. Luentomateriaali.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu
 Kurssin kotisivu on MyCourses kurssisivustolla, mycourses.aalto.fi https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11780

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

Kurssikoodi A35A00310

Korvaa kurssin Tuotantotalous (35A00110)

A71C00400Työyhteisöviestintä ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Espoo

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Opiskelijan on vahvistettava osallistumisensa ensimmäisellä luennolla, jolle osallistuminen on pakollista.

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11780
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
 Aktivoivat luennot 24 h
 Luentoihin valmistautuminen 34 h
 Ryhmä/projektityö 64 h
 Oppimispäiväkirja 40 h

Osaamistavoitteet 
 Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää työn, yhteisön ja viestinnän yhteenkietoutuneisuuden ja viestinnän vaikutuksen
 työyhteisön toimintaan. Tiedollisena tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää johtamisen ja viestinnän yhteyden ja
 tuntee ne työyhteisöjen johtamisen periaatteet, jotka perustuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoihin. Kurssin jälkeen
 opiskelija osaa analysoida vuorovaikutusta ryhmässä, on parantanut omia ryhmäviestintätaitojaan ja oppinut käytännön
 projektitutkimuksellisen työskentelyn kautta analysoimaan viestintää toimivan työyhteisön peruspilarina.

Sisältö
 Kurssilla käsitellään työtä, ihmisiä ja työyhteisöjä muuttuvassa ympäristössä. Viestintää ja sen merkityksiä tarkastellaan
 osana työn tekemisen prosesseja. Lisäksi paneudutaan viestinnällisiin keinoihin ja välineisiin, joita työyhteisön toiminta vaatii.
 Osana kurssia opiskelijat perehtyvät tarkemmin jonkin työyhteisön sisäiseen viestintään.

Opetuskieli 
 Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

16.5.2016 (ilmoittautumisaikaa jatkettu).

Osallistujia otetaan kaikenkaikkiaan 30.

Esitiedot
Talouselämän viestinnän perusteet 71A00100 tai Yritysviestinnän perusteet 71A00200 taikka vastaavat tiedot

 

Suoritustapa
Tutkimuskirjallisuuden pohjalta kirjoitetut reflektiot (50 %) 
 Ryhmä/projektityön raportti ja suullinen esitys (50 %)

Opetuksen aika
 ja paikka Luennot:

ke 18.5. klo 16.30-19.30 sali E-127
 ke 25.5. klo 16.30-19.30 sali A-304
 ke 1.6. klo 16.30-19.30 sali E-127
 ke 8.6. klo 16.30-19.30 sali E-124
 ma 13.6. klo 16.30-19.30 sali A-304
 ke 15.6. klo 16.30-19.30 sali E-124

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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 Opetus Töölön kampuksella. Sali A-304 Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa (Runeberginkatu 14-16, Helsinki) ja E-124
 ja E-127 viereisessä Arkadia-rakennuksessa (Lapuankatu 2, Helsinki).

Opetustilat

Opettaja
KTT Annamari Huovinen.

Kirjallisuus
Kurssin teemoihin liittyvät erikseen ilmoitettavat tutkimusartikkelit.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssin kotisivu MyCourses-ympäristössä.

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

A32C060Verotuksen perusteet ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
Yhteensä 160 h, luennot 24 h, valmistautuminen luennoille 36 h, valmistautuminen tenttiin 97 h, tentti 3 h

 Osaamistavoitteet
Kurssin jälkeen opiskelijalle on muodostunut jokaiselle KTM:lle tarpeelliset perustiedot Suomen verojärjestelmästä. Tämä
 perustietotaso luo pohjan myöhemmille vero-oikeuden opinnoille.

 Sisältö
Kurssilla tutustutaan tuloverotusta säänteleviin yleisiin verotusperiaatteisiin ja -käsitteisiin.  Lisäksi keskitytään voimassa
 olevan verolainsäädännön pääpiirteisiin.

Kotisivu
 https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32C060 

Opetuskieli
Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 14.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32C060
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
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 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan. 

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

22.8.

Esitiedot
Yritysjuridiikan perusopintoja tai kurssi Yritysjuridiikan perusteet 32A00130 tai 32A00120/Introduction to Business Law
 32A00220

Suoritustapa
1. Luennot 24 h, OTK/OTM  Ilkka Lahti
 2. Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta, luennoilla jaettavasta materiaalista sekä luennoista. Luennot ovat olennainen osa
 tenttiä. Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Opetuksen aika
 ja paikka Aika

 Ma 22.8., ke 24.8., to 25.8. ja ma 29.8., ti 30.8. ja ke 31.8. klo 16:15-19:30 

Paikka
22. ja 24.8. sali B-200 Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16
 25.-31.8. sali E-341 Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2
TÖÖLÖN KAMPUS

Opetustilat

Kuulustelut
Kurssin tentti on tiistaina 6.9. klo 16-19
 1. uusintatentti ti 18.10. 
 2. uusintatentti ti 29.11.

Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

Tietoa tenteistä

Opettaja
OTK/OTM  Ilkka Lahti

Kirjallisuus
1.Niskakangas Heikki (2014) Johdatus Suomen verojärjestelmään, vanhaa 2009 painosta ei voi käyttää.
 2. Kukkonen, Matti - Walden, Risto (2009) Elinkeinoverolaki käytännössä, ISBN 9789510346914, sivut 1-219.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
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A32C26000Yhtiöjuridiikka ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
 Luennot 24 tuntia, itseopiskelu 133 tuntia ja tentti 3 h.

Osaamistavoitteet
 Kurssi antaa perustiedot eri yritysmuodoista, niiden rahoituksesta, organisaatiosta ja toiminnasta sekä osakkaiden ja
 johtotehtävissä toimivien vastuusta.

Sisältö
 Kurssi sisältää yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin ja avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin liittyvän keskeisen lainsäädännön.

Kurssin kotisivu
 https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32C26000

Opetuskieli
 Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 14.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan. 

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

15.8.

Suoritustapa
1. Luennot 24 tuntia. 
 2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta. Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Opetuksen aika
 ja paikka TÖÖLÖN KAMPUS

 Aika
ma 15.8    2 h klo 16:15-17:45
 ti 16.8       4 h klo 16:15-19:30
 ke 17.8     2 h klo 16:15-17:45
 ma 22.8    2 h klo 16:15-17:45

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32C26000
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
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 ti 23.8       4 h klo 16:15-19:30
 ke 24.8     2 h klo 16:15-17:45
 ma 29.8    2 h klo 16:15-17:45
 ti 30.8       4 h klo 16:15-19:30
 ke 31.8     2 h klo 16:15-17:45

Paikka
 Sali C-350 Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16

Opetustilat

Kuulustelut
Kurssin tentti on torstaina 8.9. klo 16-19
 1. uusintatentti 18.10.
 2. uusintatentti 1.12.

 Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

Tietoa tenteistä

Opettaja
OTK, VT Kalle Kyläkallio

Kirjallisuus
1) Mähönen, Jukka - Villa, Seppo: Osakeyhtiö I, 2006. Pakollinen. 
 2) Immonen, Raimo & Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. Myös vanhempi painos käy, 2012, Pakollinen
 3) Wilhelmsson, Thomas & Jääskinen, Niilo: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. Myös vanhempi painos käy, 2001.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssikoodi A32C26000

 Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Kauppakorkeakoulun
 tutkinto-opetuksessa.

A32A00130Yritysjuridiikan perusteet ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Opetuspäivät muuttuneet alkuperäisestä.
 Opetusta 9.5., 11.5., 12.5., 23.5. ja 24.5.

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain
 Luennot 22 h, tentti (100 %) 3 h, itseopiskelu 135 h, yhteensä 160 h.

Osaamistavoitteet
 Kurssilla annetaan perustiedot yritysjuridiikan merkityksestä yritykselle sekä juridisen osaamisen hyödyntämisestä
 liiketoiminnassa. Kurssi antaa valmiudet liiketaloudellisten toimenpiteiden saattamiseen juridisesti pitävään muotoon.

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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Sisältö
 Kurssilla perehdytään oikeusnormeihin osana yrityksen toimintaympäristöä, selvitetään lainsäädännön merkitystä yrityksen
 toiminnan järjestämisessä sekä tutustutaan keskeisimpään liike-elämää sääntelevään normistoon.

Kurssin kotisivu
 https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32A00130

Opetuskieli
 Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 14.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan. 

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

24.5.

Suoritustapa
1.Luennot 22 h, OTK, VT Kalle Kyläkallio
 2.Tentti (100 %) Tenteissä kuulustellaan sekä luennot, mahdollinen luentomateriaali että kurssikirjallisuus.

Opetuksen aika
 ja paikka Luennot

ma 9.5 klo 16.15-20.00 sali C-350 päärakennus Runeberginkatu 14-16
ke 11.5 klo 16.00- 20.00 sali C-350 päärakennus Runeberginkatu 14-16 
to 12.5 klo 16.00- 20.00 sali C-350 päärakennus Runeberginkatu 14-16
 ma 23.5 klo 16.00-20.00 sali A-301 päärakennus Runeberginkatu 14-16
 ti 24.5 klo 16.15-20.00 sali A-401 päärakennus Runeberginkatu 14-16

Opetustilat

Kuulustelut
Kurssin tentti on torstaina 2.6. klo 16-19
 1. uusintatentti 4.8. klo 16-19
 2. uusintatentti 13.9. klo 16-19

 Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

Tietoa tenteistä

Opettaja
OTK, VT Kalle Kyläkallio

Kirjallisuus
Hoppu, Esko - Hoppu, Kari (2007 tai uudempi) Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet ISBN 978-951-0-32779-1

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32A00130
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
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Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Kurssikoodi A32A00130

 Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Kauppakorkeakoulun
 tutkinto-opetuksessa.

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

A32A00120Yritysjuridiikan perusteet, kirjatentti ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kirjatenttimaksulla 30€ voit suorittaa tentin vain sovittuna päivämääränä. Maksuun ei sisälly uusintatenttejä.

Vain vanhassa tutkinnossa (TS 2005) opiskeleville. Tutkintosääntö 2013:n mukaan opiskelevat suorittavat kurssin
 32A00130 Yritysjuridiikan perusteet 6 op.

Kuvaus
Työmäärä toteutustavoittain      
 1. Tentti (100%) 3 h.
 2. Itseopiskelu 77 h.
  Yhteensä 80 h.
  
Osaamistavoitteet      
 Kurssilla annetaan perustiedot yritysjuridiikan merkityksestä yritykselle sekä juridisen osaamisen hyödyntämisestä
 liiketoiminnassa. Kurssi antaa valmiudet liiketaloudellisten toimenpiteiden saattamiseen juridisesti pitävään muotoon.
  
Sisältö      
 Kurssilla perehdytään oikeusnormeihin osana yrityksen toimintaympäristöä, selvitetään lainsäädännön merkitystä yrityksen
 toiminnan järjestämisessä sekä tutustutaan keskeisimpään liike-elämää sääntelevään normistoon.

Opetuskieli      
 Suomi

Maksu 30.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika kirjatenttiin alkaa tiistaina 12.4. klo 14.00. Kirjatentteihin ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa kohdassa 
 "Tentti-ilmoittautuminen (tentit ajalla 1.1.-30.6.2016. Kaikki kauppatieteellisen alan tentit sekä taideteollisen ja teknillisen alan
 kirjatentit)”

 Opintomaksu on tenttikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja kirjatentteihin ja päivittää yhteystietojaan.

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
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Ilmoittaudu kirjatenttiin 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kirjatenttiin päättyy

31.5.

Suoritustapa
Tentti (100%)

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

 

Opetuksen aika
 ja paikka Aika: ti 7.6. klo 16.00-19.00 

Paikka: TÖÖLÖN KAMPUS

Opetustilat

Kuulustelut
Tietoa tenteistä

Opettaja
OTK, VT Kalle Kyläkallio

Kirjallisuus
Hoppu, Esko - Hoppu, Kari (2007 tai uudempi) Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. , Sivut 19-78, 119-144, 159-224,
 253-351 ja 391-416.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Tämä kirjatentti on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kirjatentin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

Vain vanhassa tutkinnossa (TS 2005) opiskeleville. Tutkintosääntö 2013:n mukaan opiskelevat suorittavat kurssin 32A00130
 Yritysjuridiikan perusteet 6 op.

A21A00410Yritysvastuu ja –etiikka, iltaopetus ( 3 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

On erittäin tärkeää oppimistuloksen kannalta, että osallistut vähintään 75% luennoista.

Kuvaus
Kurssin asema 
TS2013: KTK-tutkinto, liiketoimintaosaamisen perusteet.

 Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 24 h, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt ja kirjalliset työt 56 h

 Osaamistavoitteet 

https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=f
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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Antaa opiskelijoille perustiedot yritysvastuun ja yritysetiikan peruskäsitteistä ja roolista liiketoiminnassa ja sen eri toiminnoissa.
 Sisältö 
Yritysvastuun ja –etiikan peruskäsitteet, sekä yritysten rooli yhteiskunnassa. Tavallisimmat keinot yritysvastuun hallintaan
 liiketoiminnassa ja sen eri toiminnoissa, kuten taloushallinto, rahoitus, markkinointi, teknologia, riskien hallinta, viestintä,
 henkilöstöjohtaminen ja strategiatyö.

Opetuskieli: suomi

 Verkkotyötila: Opiskelijoille muodostuu oikeus kurssin MyCourses-verkkotilaan kurssille ilmoittautumisen jälkeen.
 Kurssityötila näkyy MyCourses-oppimisympäristöön kirjautumalla. Kirjautuminen tehdään Aalto-käyttäjätunnusten avulla.

Maksu 45.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa tiistaina 12.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille 
Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

31.7.2016

Suoritustapa
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet:
 1. Luennot 24h. Opettaja MSc(SocSci) ja MBA (Helsinki School of Econ and Bus Adm). Santiago Martinez. Luennoissa pitäisi
 olla vähintään 75% läsnä.
 2. Harjoitustyöt. 
 3. Kirjallisuus. 
 4. Oppimispäiväkirja.  

Opetuksen aika
 ja paikka Luennot: 

ma 1.8. klo 16.30-19.30
 ke 3.8. klo 16.30-19.30
 ma 8.8. klo 16.30-19.30
 ke 10.8. klo 16.30-19.30
 ma 15.8. klo 16.30-19.30
 ke 17.8. klo 16.30-19.30
 ma 22.8. klo 16.30-19.30
 ke 24.8. klo 16.30-19.30

Sali: A-401, Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki (Töölön kampus).

Opetustilat

Opettaja
MSc(SocSci) ja MBA (Helsinki School of Econ and Bus Adm). Santiago Martinez.

Kirjallisuus
Kirjallisuus:
Joutsenvirta, Maria ym. (toim.) Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa 2011 (ei pakollinen)

https://mycourses.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
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Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

Korvaavuudet: Korvaa kurssin 51A00110 Liike-elämän etiikka. Tutkintoon voi sisällyttää vain toisen näistä opintojaksoista.

Edellisen kurssin opiskelijapalautteita:
 - Luentojen keskusteleva ja pohtiva ilmapiiri tuki oppimista. Kysymykset ja pohdinnat herättivät ajatuksia.
 - Opin perusteet aiheesta. Ymmärrän paremmin ihmisen käytöstä. Teoria on ollut kiinnostavaa.
 - Hyvät arkipäivän esimerkit. Luennot eivät olleet pelkästään teoriaa, vaan teorioita avattiin arkipäivään sopiviksi ja tavalla,
 jota itse ei välttämättä olisi osannut arvata.

A71A00200Yritysviestinnän perusteet ( 6 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Töölön kampuksella pidettävälle kurssille on varattu paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Jos
 olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, lue ohjeet
 täältä: http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/ 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista. Lisäksi temaattiset esseet, suullinen esitys ja
 harjoitusryhmätyöskentely on suoritettava hyväksytysti. Kurssin ensimmäisen viikon luennoilta ja harjoituksista ei voi
 olla poissa.

Kuvaus
Kurssin asema: KTK-tutkinto, liiketoimintaosaamisen perusteet, Tutkintosääntö 2013.

 Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktitunnit (luennot ja harjoitukset) 24 h, Harjoitusten valmistelu 136 h

Osaamistavoitteet
 Kurssin suoritettuaan opiskelija
 - ymmärtää viestinnän merkityksen yrityksen liiketoiminnassa
 - tiedostaa dialogisuuden ja osallistumisen merkityksen yrityksen ja sidosryhmien välillä
 - tuntee viestinnän keskeiset periaatteet ja prosessit osana sidosryhmäsuhteita,  yritysidentiteetin rakentamista ja
 maineenhallintaa
 - hahmottaa digitaalisen viestinnän ja median strategisen roolin yritysviestinnässä
 - osaa etsiä, lukea ja hyödyntää tieteellisiä artikkeleita
 - kykenee argumentoivaan suulliseen ja kirjalliseen esittämiseen
 - osaa toimia rakentavasti tiimityössä
Sisältö
 Yrityksen legitimiteetin sosiaalinen muodostuminen ja sidosryhmien merkitys; viestintä yritysidentiteetin rakentamisessa,
 media- ja sijoittajasuhteissa sekä työyhteisössä; yrityksen toiminta-ympäristön luotaus, vastuullisuus ja maineenhallinta; oman
 asiantuntijuuden kehittäminen ja ilmaiseminen argumentoivan viestinnän keinoin

Opetuskieli: Suomi

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

 Ilmoittaudu kurssille 
 Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

3.8.2016

Paikkoja kurssille: 48. 
 Valitse Aimo-palvelussa harjoitusryhmä 01 tai 02 (24 opiskelijaa/ryhmä). Huom. harjoitusryhmävalinta on sitova. Jos
 harjoitusryhmä on Aimo-palvelussa täynnä, on koko kurssi täynnä.

Suoritustapa
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet:
 1. Temaattiset esseet (yksilötehtävä) 60 % 
 2. Suullinen esitys (tiimityö) 20 % 
 3. Harjoitusryhmätyöskentely 20 %.

Opetuksen aika
 ja paikka Opetusaika ja –paikka:

Kurssiin kuuluvat luennot ovat yhteisiä kaikille kurssin osallistujille. Yhteisiä luentoja on 12h ja ohjattuja harjoitusryhmätunteja
 12h/ryhmä.  Kurssin opetustapahtumat järjestetään 8.8.-14.9. välisenä aikana. Kurssin ensimmäisen viikon luennoilta ja
 harjoituksista ei voi olla poissa.

 Luennot keskiviikkoisin 10.8.-14.9.  klo 16.15-17.45 salissa E-107 (Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki) paitsi 14.9.
 salissa A-401 (Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki).

Harjoitukset ryhmä 01, opetusajat (alkuilta): maanantaisin 8.8.-12.9.  klo 16.15-17.45.

Harjoitukset, ryhmä 02, opetusajat (loppuilta): maanantaisin 8.8.-12.9. klo 18.15-19.45.

Harjoitusryhmien sali E-122 (Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki)

Opetustilat

Opettaja
Kurssin opettajat: KTM, tohtorikoulutettava Visa Penttilä ja KTT Annamari Huovinen.

Kirjallisuus
Oppimateriaali: Luennot ja niillä osoitettu kirjallisuus.

Kurssin kotisivu MyCourses-ympäristössä.

Opiskelua tukeva
 toiminta Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
 kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

26E00200Rising China - Business and State ( 6 op )

https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/
http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/
https://mycourses.aalto.fi/
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Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Please note that students must attend the first lecture to ensure their place in the course. Participation is not compulsory, but
 most of the assignments will either be done in or be based on the lectures.

Kuvaus
Learning Outcomes      
This course provides an in-depth analysis of the rapidly changing and increasingly assertive China; how Beijing is utilizing its
 strategic economic weight in the global economy and business; how the diversifying and competitive Chinese market is
 offering immense challenges and opportunities for international business in China. The course will also cover the role and
 patterns of Chinese companies investing abroad. Upon completion of the course, participants will have gained profound
 comprehension of the emergent Chinese economy, the main challenges of operating at the increasingly competitive Chinese
 markets, the role of politics of Beijing in shaping the global and domestic competition. In addition, the course examines the
 diversifying and contradicting societal, economic and cultural developments in China, thus aiming at de-mystifying the
 stereotypical idea of monolithic China.
  
 Content      
The course penetrates a broad range of issues that are directing and conditioning current Chinese economic development and
 role in the world order, Chinese business practices, heterogenic market behavior and strategic behaviour. Course themes
 include critical examination of traditional culture with emphasize on societal, economic and institutional development of the
 reform (post-1978) era of China. The analysis of this macro-level background provides the institutional texture that conditions
 the current market and business behavior in China. At the micro-level the course covers managerial, networking and cross-
cultural communication challenges in increasingly heterogenic China. The course will have guest lecturers from business and
 academia.
  
 Language of Instruction      
English

Maksu 90.00

Maksun kuvaus
Course fee: 90€

Fees and cancellation of registration

Ilmoittautuminen
Registration for this course starts on Tue 12th of April 2016 at 12.00 in the Aimo service.

Please make online registration for the course  in the Aimo service (you can make an account for the registration in advance
 e.g. with your internet bank identifiers). Registration is binding. 
 For further information, please see Registration instructions 

The registration for the course will be closed on

 

 

There are 3 places for Open University students in this course.

Esitiedot
Prerequisites
Please note that the course is offered only to MSc level students.

Suoritustapa
Assessment Methods and Criteria      
1. Case studies and group work 50% 
 2. Final examination 50%

http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/
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Opetuksen aika
 ja paikka The timetable link of this course will open in the student information system WebOodi (https://oodi.aalto.fi). Click the name of

 the course in WebOodi in order to access the timetable and premises of teaching. Click here to see the timetable

Teaching Locations

Opettaja
Responsible teacher
Dr. Matti Nojonen

Kirjallisuus
Study Material      
 Huang, Yasheng (2008) Capitalism with Chinese Characteristics - Entrepreneurship and the State.
 Michael Pettis (2013) Avoiding the Fall: China’s Economic Restructuring
 Richard McGregor (2012) The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers 
 And compiled pdf document on China News, relevant scientific articles

 

Opiskelua tukeva
 toiminta How to activate your Aalto username and password.

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, kauppatieteet

Lisätiedot
Course homepage
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=3410

This course is organised by Aalto University School of Business. Open University students may also register to this course.
 Registration via Open University.

Substitutes for course 26E00700 International Human Resource Management. Please note that you can take either one of the
 courses.

ATAI-C1107Taide ja leikki PERUUNTUNUT! ( 5 op )

Alkamisajankohta Kesä 2016

Paikkakunta Helsinki

Huom
Kurssia ei voi tällä kerralla käynnistää vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Kuvaus
Opintojakso on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkintovaatimusten 2015-2016 mukaisia
 taidekasvatuksen opintoja, joiden sisällöstä vastaa Taiteen laitos.

Osaamistavoitteet
Leikin näkökulman kautta syvennetään omaa taiteellista ajattelua sekä opitaan ymmärtämään taiteen ja inhimillisen
 vuorovaikutuksen ilmiöitä.
  
Sisältö
Perehdytään leikkiin kulttuurin, taiteen ja oppimisen ilmiönä sekä taidepedagogisen toiminnan lähestymistapana. Tarkastellaan
 käytännön ja teorian kautta leikin, pelin, taiteen, pedagogisen toiminnan ja inhimillisen vuorovaikutuksen keskinäisiä
 yhteyksiä.
  
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
Luennot, kirjallisuus ja opintokäynnit, työpajatyöskentely, harjoitustehtävä.
 Kurssi sisältää kaksi intensiivijaksoa (improvisaatio ja romutaide), joiden kesto on yhteensä yksi viikko.
 Kurssin päätteeksi opiskelija toteuttaa joko yksilö- tai ryhmätyönä pienimuotoisen taideperustaisen tutkimustehtävän.

https://oodi.aalto.fi/
http://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=6&Tunniste=26E00200&html=1
http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/
http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=3410
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 Arvosteluperusteena osallistuminen kurssin kaikkiin osioihin, harjoitustehtävän suorittaminen.
  
Arvosteluasteikko      
 Hyväksytty/Hylätty
  
Opetuskieli      
Suomi

Maksu 75.00

Maksun kuvaus
Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa.

 Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 Aimo-palvelun käyttäjäksi tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymisen yhteydessä varmennetaan käyttäjän henkilöllisyys
 verkkopankkitunnusten avulla. Rekisteröitynyt Aimo-palvelun käyttäjä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään omilla
 tunnuksillaan, ilmoittautua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille ja päivittää yhteystietojaan.

Ilmoittaudu kurssille
Ilmoittautumisohjeet

 Ilmoittautuminen kurssille päättyy:

10.5.2016

Kurssille otetaan 24 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opetuksen aika
 ja paikka Aika:

 Opetus järjestetään 9.5.-20.6.2016 seuraavasti:

Intro
 ma 9.5. klo 9.00-10.30, Tutkimuskeskuksen sali 344

 Työpajatyöskentely
 Opiskelijat jaetaan introssa kahteen ryhmään, ryhmiin A ja B, työpajatyöskentelyä varten.

 Ensimmäinen työpajajakso 9.-11.5.2016

 Ryhmä A: Improvisaatio
 ma 9.5. klo 11.00-16.00, Tutkimuskeskuksen sali 344
 ti 10.5. klo 9.00-12.00, Stage 5007
 ti 10.5. klo 12.00-17.00  -päivitetään- 
 ke 11.5. klo 10.00-16.00, Stage 5007

 Ryhmä B: Romutaide
 ma 9.5. klo 11.00-16.00, luokka 6036b
 ti 10.5. klo 9.00-17.00, luokka 6036b
 ke 11.5. klo 10.00-16.00, luokka 6036b

Toinen työpajajakso 12.-14.5.2016

 Ryhmä A: Romutaide
 to 12.5. klo 9.00-16.00, luokka 6036b
 pe 13.5. klo 9.00-16.00, luokka 6036b
 la 14.5. klo 10.00-15.00, luokka 6036b

http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/
https://openregistration.aalto.fi/
http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/


Avoin Yliopisto - Tulosta opetusohjelmat

file:///work/U902/U90201/open-university/Avoin yliopisto/Kesä 2016/Avoin Yliopisto - Tulosta opetusohjelmat.htm[1.9.2016 12:48:21]

Ryhmä B: Improvisaatio
 to 12.5. klo 9.00-16.00, Stage 5007
 pe 13.5. klo 9.00-16.00, Stage 5007
 la 14.5. klo 10.00-15.00, Stage 5007

 Luennot
 ma 16.5. klo 17.00-20.15, Tutkimuskeskuksen sali 344
 ma 23.5. klo 17.00-20.15, Tutkimuskeskuksen sali 344
 la 28.5. Ekskursio, ei kokoontumista Arabiassa, aikataulusta sovitaan introssa
 ma 30.5. klo 17.00-20.15, Tutkimuskeskuksen sali 344
 ma 6.6. klo 17.00-20.15, Tutkimuskeskuksen sali 344
 ma 13.6. klo 17.00-20.15, Tutkimuskeskuksen sali 344

Yhteenveto
 ma 20.6. klo 17.00-20.15, Tutkimuskeskuksen sali 344

 Paikka:
 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
 Luokkahuoneiden puuttuvat tiedot päivitetään yllä olevaan aikatauluun opetuksen alkuun mennessä.

Opettaja
Katriina Haikala (luennot)
 Johan Eichhorn (improvisaatio)
 Jaakko Tornberg (romutaide)
  

Toteuttaja Aalto-yliopiston avoin yliopisto, taiteiden ala ja arkkitehtuuri

Yhteyshenkilöt
Suunnittelija Heikki Hassi
 etunimi.sukunimi(at)aalto.fi
 puh. 050 331 3048

 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston Arabian kampuksen toimiston käyntiosoite:
 Hämeentie 135 C (6. krs, huone 6079), 00560 Helsinki
 Palveluaika henkilökohtaista asiointia varten tulee varata etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.

 Ilmoittautumisajan alkaessa keskiviikkona 13.4.2016 Arabian kampuksen toimisto on avoinna klo 10.00–17.00. Silloin
 asiakkaita palvellaan ilman ajanvarausta.
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