
(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, C-ohjelmoinnin peruskurssi, kesäkurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Ohjelmointi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi, englanti
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 75 euroa
Opettaja: Pasi Sarolahti
Tunniste: ELEC-A7100

Kuvaus saatavilla myös: englanti

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

Työmäärä toteutustavoittain
Kesäkurssin toteutus eroaa lukukausien aikana toteutettavasta kurssista ja siinä on pääosin verkko-opetusta

Kurssin toteutustapa ja työmäärä tarkentuu huhti-toukokuussa 2018.

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

Oppimateriaali
Kurssin pääasiallinen materiaali ja harjoitustehtävät verkossa. Lisämateriaaliksi suositellaan hankittavaksi jokin
C-kielen kirja, esim. Kernighan, Ritchie: The C Programming Language, 2nd edition, Prentice Hall.

Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7100
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7100).
Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.
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Pasi Sarolahti

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 13.00
Ilmoittautuminen päättyy 15.6.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssi on Sähkötekniikan korkeakoulun järjestämä.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

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

Harjoitustyöt ja tentti

Otaniemen kampus, Espoo.

Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=ELEC-A7100&
html=1). Klikkaa kurssin nimeä linkistä avautuvalla sivulla, niin löydät tiedot aikataulusta ja opetustiloista.
Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään. HUOM! Kesäkurssin opetustiedot päivittyvät
huhti-toukokuussa. Kesäkurssin toteustustapa ei ole samanlainen kuin kevään 2018  kurssin.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tietoa tekniikan alan tenteistä. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/technology/)

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

Kurssin opetuskieli on suomi. Kurssin harjoitustehtävät ja tentti on myös mahdollista tehdä englanniksi.

Aalto-yliopisto avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku
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Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Tieto- ja tietoliikennetekniikka - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Differentiaali- ja integraalilaskenta 2, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Matematiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 75 euroa
Opettaja: Markku Malmivuori
Tunniste: MS-A0202

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi | englanti

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa laskea approksimaatioita osittaisderivaattojen avulla
- osaa ratkaista yhtälöryhmiä Newtonin menetelmällä
- tuntee ja ymmärtää optimoinnin perusideoita
- osaa käyttää Lagrangen kertoimia
- osaa laskea taso- ja avaruusintegraaleja
- osaa vaihtaa integroimisjärjestyksen tasointegraalissa
- osaa vaihtaa muuttujia taso- ja avaruusintegraalissa

Kurssin asema
Perusopintojen pakollinen kurssi; informaatioverkostot, tietotekniikka ja tuotantotalous
Matematiikan sivuaineen valinnainen kurssi.

Sisältö
usean muuttujan funktiot ja niiden derivaatat, usean muuttujan funktion optimointi, taso- ja avaruusintegraalit.

Tarkemmat ohjeet ja kuvaus kurssin oppimisympäristössä MyCoursesissa

Kurssin oppimisympäristö https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0202
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0202).
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Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

Markku Malmivuori

75 euroa

Maksut ja peruutusehdot
(http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/)
Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Weboodissa.

Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa 23.4. 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 (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi)

Ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/)

Ilmoittautusaika kurssille päättyy 22.5.2018

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

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Otaniemen kampus, Espoo

Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=MS-A0202&
html=1). Klikkaa kurssin nimeä linkistä avautuvan sivun alalaidassa, niin löydät tiedot opetusajoista ja -paikoista.
Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tietoa tekniikan alan tenteistä. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/technology/)

Kurssi on Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun järjestämä. Kurssille otetaan myös Avoimen yliopiston
opiskelijoita.

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)
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Ersättande prestationer: Tillsammans med kursen MS-A00XX Matrisräkning ersätter kurser Mat-1.1010,
Mat-1.1110, Mat-1.1210, Mat-1.1310, Mat-1.1410, Mat-1.1510, Mat-1.1610, Mat-1.1710. Kan ersättes med
kurser MS-A01XX Differential- och integralkalkyl 1.

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Matematiikka - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Digitaalinen viestintä ja media, iltaluentokurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Digitaalinen Media Digitaalinen Viestintä Viestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: KTT Merja Porttikivi
Tunniste: A71C03000

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.

Kurssin asema
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto: pakollinen viestinnän pää- ja sivuaineopinnoissa; valinnainen kaikille
kandidaattiopiskelijoille.

Työmäärä toteutustavoittain
Kontaktiopetus 24 h, valmistautuminen luennoille 12 h, tehtävät 126 h.
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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.

Oppimateriaali
Kurssilla jaettava materiaali.

Kurssin oppimisympäristö
Opiskelijoille muodostuu oikeus kurssin MyCourses-verkkotilaan ilmoittautumisen jälkeen: MyCourses-sivut
(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=19575)
MyCourses-verkkotilaan kirjaudutaan Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies
/datasystem/) avulla.

KTT Merja Porttikivi

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 22.07.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Yritysviestinnän perusteet-kurssi/ Viestintä ja projektinhallinta -kurssi/ Talouselämän viestintä - kurssi tai
vastaavat tiedot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

1. Luennot ja ennakkolukemisto. Opettaja KTT Merja Porttikivi. Ilmoittautumisen jälkeen tutustu
ennakkoaineistoon kurssin MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=19575)-sivuilla.

2. Digitaalista mediaa hyödyntävät yksilö- ja ryhmätehtävät

3. Kurssin lopputyö.

Kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti.

Aika: Ma 30.7, ke 1.8., ma 6.8., ma 20.8., ke 22.8., ma 27.8., ke 29.8. klo 16.30 – 19.30.
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Paikka: Töölön kampuksella.  Ma 30.7. salissa C-331 ja muut luennot salissa E-127.

Sali C-331 sijaitsee Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa (Runeberginkatu 14-16, Helsinki).
Sali E-127 sijaitsee Arkadia-rakennuksessa (Lapuankatu 2, Helsinki)

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

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

MR

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Viestintä - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Espanja 2 - työelämän espanjaa, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Espanja Espanjan Kieli

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Javier Gonzalez Garcia
Tunniste: ALC-2012

Osaamistavoitteet
- selviydyt työelämän tavallisissa viestintätilanteissa espanjaksi
- pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa tilanteissa, mm. kertomaan perustiedot
omasta työstäsi ja yrityksestäsi ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä
- osaat jonkin verran talouselämän perusterminologiaa ja ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön
apuvälineitä käyttäen
- kykenet etsimään tarvitsemiasi tietoja autenttisista lähteistä (mm. mainokset, ilmoitukset, aikataulut, yritysten
verkkosivut)
- pystyt osallistumaan keskusteluun oman työn ja arkielämän tutuissa tilanteissa
- tunnet jossakin määrin espanjakielisten maiden tapakulttuuria

Työmäärä toteutustavoittain
- kontaktiopetus 24-36 h, Kurssista järjestetään erilaisia toteutuksia, joissa kontaktiopetusmäärä voi vaihdella.
Osassa toteutuksista enemmän verkko-opetusta
- opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45-57 h, riippuen toteutuksesta.

Kurssin asema
Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot.

Espanjan kursseja keväällä ja kesällä:

Alkeiskurssi Espanja 1 (3 op) (https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.87414250032) huhti-
toukokuussa. Ilmoittautuminen 1.4.2018 mennessä.

Jatkokurssi Espanja 3A (3 op) (https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.39450032758)elokuussa.
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Sisältö
Kielen perusrakenteiden täydentäminen ja arkielämän perussanaston laajentaminen, suppean taloussanaston
omaksuminen ja arki- ja työelämän tavallisimmista asioimistilanteista selviytyminen sekä tapakulttuuriin
tutustuminen.

Oppimateriaali
Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza, Rambla Lop, Warjus (2016) Ventana 2.
Saatavana myös digikirjana.

Kurssin oppimisalusta: MyCourses. Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies
/datasystem/) avulla.

Javier Gonzalez Garcia

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 7.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

LC-2001 Espanja 1 - Työelämän espanjan perusteet (3 op) tai vastaavat tiedot.

CEFR-taso (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/): Lähtötaso: A1. Tavoitetaso: A1.2.

1. Luennot 24-36 h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen
vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
2. Tuntitestit ja / tai kirjalliset tehtävät (20 %)
3. Suullinen koe (10 %)
4. Kirjallinen luentokuulustelu (60 %) viimeisellä luentokerralla. Yksi rästitenttimahdollisuus.

Aika:

Ti 15.5, to 17.5, ti 22.5, to 24.5, ti 29.5, to 31.5, ti 5.6, to 7.6 ja ti 12.6. Klo 16.30-19.30

Paikka: Töölön kampus, sali A-407 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Tentti: Viimeisellä luennolla 12.6.
Rästitenttimahdollisuus: ke 8.8.2018 klo 16.00-18.00 Avoimen yliopiston tenttitilaisuudessa.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)
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Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/)

Kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Opetus on Aalto-yliopiston Kielikeskuksen opetuksen
mukaista.

Korvaavuudet: korvaa kurssit LC-2112 Työelämän espanjan perusteet 2 (3 op), 65A00002 Liike-espanjan
perusteet 2 (3 op) ja Kie-98.2021 Espanja 2A + Kie-98.2022 Espanja 2B

Opetuskieli: Suomi ja espanja.

MR

Aalto-yliopisto avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 294429292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Espanja 3a - liike-elämän espanjaa, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Espanja Espanjan Kieli

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Javier Gonzalez Garcia
Tunniste: ALC-2231

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuasi:
- selviydyt melko hyvin työ- ja liike-elämän tavallisimmista viestintätilanteista.
- ymmärrät liike-elämän tekstien keskeisen sisällön ja hallitset liike-elämän peruskäsitteistön.
- pystyt tuottamaan liike-elämän lyhyitä kirjallisia viestejä.
- olet perehtynyt laajemmin espanjankieliseen liiketoimintaympäristöön.
- ymmärrät melko hyvin espanjankielistä kulttuuria arki- ja työelämän tilanteissa.

Työmäärä toteutustavoittain
- kontaktiopetus 36 h
- opiskelijan itsenäinen työskentely 35h
- kirjallinen tentti valmistautumisineen 10h

Kurssin asema
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän
sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot.

Espanjan kursseja keväällä ja kesällä:

Alkeiskurssit Espanja 1 (https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.87414250032) (ilmoittautuminen
1.4.2018 mennessä) ja Espanja 2 (https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.52539673385).

Sisältö
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Kurssilla käsitellään yrityksen perustoimintaan liittyvää aineistoa ja harjoitellaan siihen liittyviä viestintätilanteita
sekä kerrataan ja täydennetään aikaisemmin opittuja kielen rakenteita.

Oppimateriaali
Amate, Puranen (2010 tai uudempi painos) Colegas. ISBN 978-951-26-4994-5

Kurssin oppimisalusta: https://mycourses.aalto.fi/ (https://mycourses.aalto.fi/). Kirjautuminen Aalto-
käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

Javier Gonzalez Garcia

Ilmoittautuminen alkaa 11.04.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 5.8.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Espanja 1 – Työelämän espanjaa ja Espanja 2 – Työelämän espanjaa tai lukion espanja B3 (lyhyt oppimäärä)
tai vastaavat tiedot.

CEFR-taso (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/): Lähtötaso: A1.2 Tavoitetaso: A2.1

1. Ryhmäopetusta 36 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%.
Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
2. Kirjalliset harjoitustyöt (20 %)
3. Sanasto- ja rakennetestit (20 %)
4. Kirjallinen loppukuulustelu (60 %)

Aika:

Ma 13.8, ke 15.8, ma 20.8, ke 22.8, ma 27.8, ke 29.8, ma 3.9, to 6.9 ja ma 10.9. klo 16.30-19.30.

Paikka: Töölön kampus, Helsinki.

Sali: Kaikkina muina päivinä A-305 (Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16) paitsi ma 20.8.
ja ke 22.8. G-107 (sali sijaitsee Chydenia-rakennuksessa, Runeberginkatu 22-24)

Tentti: Viimeisellä luennolla 10.9.

Rästitentti: to 11.10.2018 klo 16.00-18.00 Avoimen yliopiston tenttitilaisuudessa.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)
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Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/)

Kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Opetus on Aalto-yliopiston Kielikeskuksen opetuksen
mukaista.

Korvaavuudet: Korvaa opintojakson 65B00101 Espanjankielinen yritysviestintä 1a (3 op)

Opetuskieli: Suomi ja espanja

MR

Aalto-yliopisto avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 294429292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Henkilöstöjohtaminen, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Henkilöstöhallinto Henkilöstöjohtaminen Johtaminen

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: KTM Juhani Kauhanen
Tunniste: A21C00300

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.

Kurssin asema
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, aineopinnot. Organisaatiot ja johtaminen - aineen
sivuopintokokonaisuuteen (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/) sopiva kurssi.

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

Sisältö
Kurssi muodostuu luennoista, joilla esitellään 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.
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Kirjallisuus
1. Ennakkotehtävän artikkelit ja luennoilla jaettava/ilmoitettava materiaali.
2. Viitala, Riitta (2013) Henkilöstöjohtaminen strateginen kilpailutekijä. ISBN: 9789513763589

Kurssin oppimisympäristö
Opiskelijoille muodostuu oikeus kurssin MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/)-verkkotilaan ilmoittautumisen
jälkeen. MyCourses-verkkotilaan kirjaudutaan Aalto-käyttäjätunnusten (ohjeet) (http://avoin.aalto.fi/fi/studies
/datasystem/) avulla.

KTM Juhani Kauhanen

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 28.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän suoritusta. Ennakkotehtävän on oltava valmis ja kurssin
työtilaan palautettuna 3.6.2018 klo 23.00 mennessä.

Esitietovaatimukset

Johtamisen perusteet 21A00110/A21A00110 tai vastaavat tiedot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

1. Ennakkotehtävä (20%), pakollinen. Suoritus- ja palautusohjeet sekä artikkelit, joihin tehtävä perustuu, löytyvät
kurssin kotisivuilta (tiedot päivitetään toukokuun alkuun 2018 mennessä). Kotisivun sisältö näkyy vain
kurssille ilmoittautuneille. Kurssityötilaan on kirjauduttava omalla Aalto-käyttäjätunnuksella.

2. Lähitapaamiset 24 h: Lähitapaamisissa opettaja alustaa tietyistä teemoista ja niiden pohjalta keskustellaan.
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.

Opetuskieli: Suomi

Luentojen aikataulu
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Ma 4.6., ke 6.6., ma 11.6., ke 13.6., ma 18.6., ke 20.6. klo 16.30-20

Huom. alkutehtävä pitää olla suoritettuna, jotta voi osallistua luento-osuudelle. Alkutehtävä palautetaan 3.6.2018
klo 23.00 mennessä kurssin MyCourses-tilan kautta (palautusaikaa jatkettu).

Paikka: Töölön kampuksella sali A-401 (Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki).

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tenttimahdollisuudet:
1. tentti to 28.6.2018 klo 16.00-19.00
2. tentti to 30.8.2018 klo 16.00-19.00

Tenttisalit Töölön kampuksella. Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa. Tietoa tenteistä,
ilmoittautumisesta tentteihin ja saleista ym. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

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

Kurssi on vastaava Human Resource Management (21C00350) - kurssin kanssa.

MR

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Johtaminen - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Johtaminen ja johtajuus, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Johtaminen

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 75 euroa
Opettaja: TkT Jouni Virtaharju
Tunniste: Ako-E3010

Osaamistavoitteet Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään johtajuutta monipuolisesti. Kurssi
tavoittelee sekä tiedon syvällistä teoreettista jäsentämistä että sen kehittyvää käytännön soveltamista. Kurssin
suoritettuaan opiskelija tuntee johtajuustutkimuksen uusimmat suuntaukset, ymmärtää niiden erot ja
samankaltaisuudet julkisuuden ’populaarin’ johtajuuskeskustelun kanssa, sekä on jäsennellyt omaa,
henkilökohtaista johtajuuden työkalupakkiaan.

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 24 h, henkilökohtaiset esseet 45 h, pienryhmäprojekti 45 h

Kurssin asema
Kurssi kuuluu Organisaatiot, tietotyö ja johtajuus kokonaisuuden pakollisiin opintoihin katso lisää
(http://avoin.aalto.fi/fi/goals/technology/)
Kurssin voi sijoittaa Entrepneurial Leadership sivuaineen tutkintovaatimuksiin kurssin TU-E3010 Leading as
Practice tilalle.

Sisältö
Kurssi tarkastelee johtajuusteoriaa (leadership) erityisesti sen uusimpien pääsuuntausten kautta (karismaattinen
ja transformatiivinen johtajuus, johtajuus merkityksenantona, jälkisankarillinen johtajuus, johtajuus kulttuurisena
ja sosiaalisena konstruktiona). Tutkimustiedon lisäksi hyödynnetään mediaesimerkkejä (elokuva,
johtajaelämänkerrat, lehtiartikkelit) sekä opettajan ja kurssilaisten omia kokemuksia.

Oppimateriaali
Englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita, suomen tai englanninkielisiä media-aineistoja. Materiaali ilmoitetaan
kurssin alussa.
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Kurssin oppimisympäristö: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=Ako-E3010
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=Ako-E3010)

Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

TkT Jouni Virtaharju

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 13.00
Ilmoittautuminen päättyy 7.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja kaikille Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Tutkinto-opiskelijoiden
ilmoittautuminen WebOodissa (https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=Ako-E3010&
html=1).

TU-C1010 Ihminen ryhmässä (5 op) tai 21A00110 Johtamisen perusteet (6 op) tai vastaava muun yliopiston
kandidaattitasoinen organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtajuuden peruskurssi.

Luennot, henkilökohtaiset esseet (ml. elokuva-analyysi), pienryhmäprojekti.

Opetus klo 16:30-19 yhteensä 8 kertaa.
ma 7.5.
ti 8.5.-19.6.
Sali kaikkina opetuskertoina E-127 paitsi ti 15.5. sali E-124 Arkadiarakennus Lapuankatu 2
Töölön kampus.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

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

Korvaavuudet
Vastaa tutkinto-opetuksen kurssia TU-E3010 Leading as Practice.

mo
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Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Johtaminen - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Johtamisen perusteet, verkkokurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Johtaminen

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: KTM Juhani Kauhanen
Tunniste: A21A00110

Osaamistavoitteet
Kurssin tarkoituksena on oppia yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisen peruskäsitteet, ymmärtää niiden
sovelluksia käytännössä ja ottaa käyttöön analyysityökaluja. Kurssin jälkeen opiskelijat
1) tuntevat päätöksenteon mallit ja erilaiset johtamisen tyylit ja muodot
2) ymmärtävät ihmisten persoonallisuuden, motivaation ja oppimisen roolin organisaatioiden toiminnassa
3) tuntevat tehokkaan organisoinnin periaatteet
4) tuntevat ryhmä- ja tiimityön organisoinnin perusteet ja osaavat analysoida tiimityön toimintaa ja
tuloksellisuutta
5) tuntevat strategian luomisen ja jalkauttamisen keskeiset piirteet ja osaavat käyttää keskeisiä työkaluja
6) ymmärtävät muutoksen johtamisen ja toimialamurrosten keskeisiä haasteita organisaatioiden toiminnalle.

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

Kurssin asema
KTK-tutkinto, liiketoimintaosaamisen perusteet. Johtamisen sivuaineopintojen (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/)
pakollinen kurssi.

Sisältö
Organisaatiot ovat toiminnan perusyksikkö – synnymme, opiskelemme, teemme töitä ja vietämme vapaa-aikaa
erilaisissa organisaatioissa. Organisaatiot syntyvät, koska yksilöt eivät kykene saavuttamaan erilaisia tavoitteita
yksin. Ne ovat siis erilaisia ihmisten kollektiiveja. Organisaatioiden johtaminen ja tehokkaiden organisaatioiden
kehittäminen on erittäin haastavaa. Yhtäältä niiden jäsenillä on eri tavoitteita ja motiiveja, joiden ympärille
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muodostuu erilaisia koalitioita. Suuremmat organisaatiot myös jakaantuvat useisiin toimintoihin (esim. talous,
valmistus ja markkinointi), joilla on usein eri toimintatavat ja päämäärät. Toisaalta organisaatioiden ympäristössä
toimii monia muitakin, jotka kilpailevat samoista resursseita, ja ympäristö on jatkuvassa muutoksessa.
Organisaation jäsenet kykenevät vain rajatusti tunnistamaan ja hallitsemaan näitä muutoksia. Kuitenkin elinehto
on kyky reagoida kilpailuun ja ympäristöön sekä suunnitella toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Pelkkä
reagointi ei riitä – on myös osattava luoda ja johtaa muutosta.

Johtaminen on taito ja tieteenala, jonka tavoitteena on tukea organisaation päämäärien saavuttamista yhdessä
muiden kanssa – sisäisten ryhmittymien sekä kilpailun ja ympäristön muutoksen ristipaineessa. Johtamisen
perusteet -kurssi antaa opiskelijoille ymmärryksen johtamisen peruskysymyksistä ja opastaa keskeisten
analyysin työkalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö, henkilöstön
johtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen, ja muutoksen hallinta. Käsittelemme liikkeenjohdon
uusimmat trendit ja suuntaukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö mahdollistaa ja rajoittaa
toimintaa.

Kirjallisuus
Verkossa ilmoitettava materiaali.

Kurssin oppimisympäristö
Opiskelijoille muodostuu oikeus kurssin MyCourses-verkkotilaan kurssille ilmoittautumisen jälkeen. Kurssityötila
näkyy MyCourses-oppimisympäristöön (https://mycourses.aalto.fi/) kirjautumalla. Kirjautuminen tehdään
Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla. Sisällöt päivitetään sivuille kurssin
alkuun mennessä. Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia (ohjeet). (http://avoin.aalto.fi/fi/studies
/datasystem/)

KTM Juhani Kauhanen

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 11.6.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Ei edeltäviä opintoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

1. Verkko-opetus 28 h. KTM Juhani Kauhanen ohjaa työskentelyä. Opettaja ohjeistaa kurssin osallistujia kurssin
suorittamisesta verkkokurssin aloitustapaamisessa. Osallistuminen alkuluentoon antaa hyvän startin kurssin
suorittamiselle. Aloitustapaamisessa perehdytään käytettävään oppimisympäristöön ja sovitaan käytännön
järjestelyistä. Kurssilla käytetään MyCourses - verkko-oppimisympäristöä.
2. Harjoitustyö (30 % arvosanasta): Pakollisessa harjoitustyössä perehdytään tarkemmin johonkin
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kurssikirjoissa esiteltyyn teemaan ja liitetään se ajankohtaiseen liike- ja työelämän esimerkkiin. Harjoitustyön
tekemiseen on syytä varata runsaasti aikaa ja se kannattaa aloittaa heti ohjeiden saannin jälkeen.
3. Oppimispäiväkirja (70 % arvosanasta).

Aloitusluennon aika ja paikka: ti 12.6.2018 klo 17.00 - 19 Töölön kampuksella salissa E-341 (Arkadia-rakennus,
Lapuankatu 2, Helsinki).

Kurssin harjoitustyö ja oppimispäiväkirja tehdään 20.8.2018 klo 23.00 mennessä (joka on opintojen
suorituspäivä). Oppimispäiväkirjan laadintaohjeet käydään läpi aloitustapaamisessa ja ne löytyvät kurssin
oppimisympäristöstä.

Kurssin luennot ovat videoita verkkoympäristössä. Videoita voi katsoa silloin kun itselle sopii.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

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

MR

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Johtaminen - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Johtamisviestintä L, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Esimiesviestintä Johtamisopinnot Johtamistaidot

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: FM Pauliina Perttuli
Tunniste: ALC-0330

Osaamistavoitteet
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen johtamisessa ja esimiestyössä
- tietää keskeisiä esimiehen vuorovaikutusosaamisen osa-alueita
- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön toiminnalle ja osaa tunnistaa työyhteisön
vuorovaikutuksen kehityskohteita ja vahvuuksia
- osaa antaa, pyytää, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta
- osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä

Työmäärä toteutustavoittain
Kontaktiopetus 28 h, itsenäinen työskentely 53 h

Kurssin asema
Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot

Kurssin taso
Soveltuu myös maisteri- ja jatkokoulutusvaiheessa opiskeltavaksi.

Sisältö
Kurssilla käsitellään johtamista ja esimiestyötä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kurssin keskeisiä teemoja ovat
johtajan ja esimiehen vuorovaikutusosaaminen ja vuorovaikutussuhteet, työyhteisön vuorovaikutus ja sen
kehittäminen. Kurssilla käsitellään johtamisviestintää ja vuorovaikutusta päivittäisen työn lomassa, tavoite- ja
kehityskeskusteluissa, strategiaviestinnässä ja muutostilanteissa. Kurssilla käsitellään myös työn
monimuotoisuutta ja monipaikkaisuutta, etäjohtamista, virtuaalitiimejä ja teknologiavälitteistä vuorovaikutusta.

Avoin yo, Johtamisviestintä L, kesä 2018 - Aalto-yliopisto, Avoin yliop... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.27696527962

1 of 3 10/10/2018, 11:14 AM



Kurssilla harjoitellaan johtamisviestintätaitoja erilaisissa tilanteissa. Tarkastelun kohteena ovat yksilön ja tiimin
tavoitteista sopiminen, osallistava päätöksenteko, työstä keskusteleminen, motivointi ja innostaminen,
palautetaidot, tuen antaminen, vaikeista asioista keskusteleminen ja puheeksi ottaminen.

Oppimateriaali
Verkkomateriaali ja puheviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla.

Kurssin oppimisalusta: MyCourses. Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies
/datasystem/) avulla.

FM Pauliina Perttuli

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 20.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Keskusteleva luennointi, pienryhmätyöskentely, case-pohjainen työskentely, vuorovaikutusharjoitukset ja
kirjalliset oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen luennoilla, harjoituksissa ja case-työskentelyssä (60 %),
kirjalliset oppimistyöt (40%). Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksesta. Opiskelija voi
olla poissa yhden kontaktiopetuskerran ilman korvaavia tehtäviä. Toinen poissaolo edellyttää korvaavan
kirjallisen tai muun tehtävän suorittamista.

Arvosteluasteikko
Hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja kirjallisten oppimistehtävien
hyväksyttyä suorittamista.
Hyväksytty suoritus täyttää seuraavat kriteerit:
- opiskelija ottaa aktiivisesti osaa ryhmäkeskusteluihin ja harjoituksiin
- opiskelija toimii opetustilanteessa ja ryhmäharjoituksissa rakentavasti
- opiskelija suorittaa kirjalliset oppimistehtävät hyväksytysti. Hyväksytty kirjallinen oppimistehtävä on tehty
tehtävänannon mukaisesti ja siinä on hyödynnetty oppimateriaalia ja kontaktiopetuksen sisältöjä.
Hyväksytyssä kirjallisessa oppimistehtävässä opiskelija osoittaa puheviestinnän ilmiöiden ja käsitteiden
tuntemusta.

Aika:
ma 28.5., ke 30.5., ma 4.6., ke 6.6., ma 11.6., ke 13.6., ma 18.6., klo 17.00-20.15.
Sali: A-307 Töölön kampus (Runeberginkatu 14-16, Helsinki) paitsi ma 18.6. C-331.
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MR

Aalto-yliopisto avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 294429292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Viestintä - koulutus muualla
Puhetieteet - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Kirjanpito, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Laskentatoimi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: DI, ekonomi Juha Viljaranta
Tunniste: A22C00100

Osaamistavoitteet
Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kirjanpitoinformaation tuottamisen ja sen hyväksikäytön perusteet.
Opiskelija osaa perusteet kirjanpidon pitämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä osaa tulkita tilinpäätöstä.

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

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, laskentatoimen erikoistumisopinnot

Laskentatoimen sivuopintokokonaisuuden kurssi (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/)

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

Oppimateriaali
Leppiniemi J. & Kykkänen T (2015) Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 9. uudistettu painos (myös
8.painos käy). ISBN 978-952-14-2689-6  Huom. Kirja saatavilla myös verkkokirjana Aalto-yliopiston
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Oppimiskeskuksen kirjastopalveluiden (https://learningcentre.aalto.fi/fi/) kautta (lukemiseen tarvitaan Aalto-
käyttäjätunnukset)

Kurssin kotisivu
MyCourses kurssisivusto, mycourses.aalto.fi https://mycourses.aalto.fi/course
/search.php?search=A22C00100 (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A22C00100)
Kirjautumiseen tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

DI, ekonomi Juha Viljaranta

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 23.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: Ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi)Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja se
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

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

Laskentatoimen perusteet (22A00110) tai vastaavat perustiedot

1. Luennot 28 h
2. Harjoitukset 26 h
3. Tentti (70 %) ja kurssin aikaiset suoritukset (30%)

Aika
16.5.-15.8.2018 keskiviikkoisin ja maanantaisin klo 16.15-19.30

Opetuspäivät
ke 16.5., ma 21.5., ke 23.5., ma 28.5., ke 30.5., ma 4.6., ke 6.6., ma 11.6., ke 13.6., ma 6.8., ke 8.8. ja ke 15.8.

Opetussali
Luokka H-324, Chydenia-rakennus, Runeberginkatu 22-24, Helsinki

Opetuspaikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentti
Kurssin tentti pidetään torstaina 23.8.2018 klo 16.00-19.00
1. uusintatentti on tiistaina 2.10.2018 klo 16.00-19.00

Avoin yo, Kirjanpito, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliopisto, Avoin yli... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.87249519981

2 of 3 10/10/2018, 11:00 AM



2. uusintatentti on torstaina 8.11.2018 klo 16.00-19.00

Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

lb

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Liiketalous ja kauppa - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Käsivarapiirustus (valinnainen taideaine)

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Taideaineet

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus, Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90,00 euroa
Opettaja: TaT Mika Karhu, kuvataiteilija
Tunniste: AARTS-A0201

Osaamistavoitteet
Tavoitteena piirustustaidon ja teknisten valmiuksien kehittäminen. Persoonallisen ilmaisun löytäminen

Työmäärä toteutustavoittain
96 h kontaktiopetusta, 66 h itsenäistä työskentelyä

Kurssin asema
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Valinnaiset taide- ja teoriaopinnot

Sisältö
Kyky hahmottaa piirtämällä käsialaansa ja omaa sisimpäänsä.

Työmuodot
Henkilökohtaisesti ohjattuja harjoitustöitä mm. museoissa ja luonnossa.

Kurssin oppimisympäristö
My Courses (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=AARTS-A0201)

TaT Mika Karhu, kuvataiteilija
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Ilmoittautumisaika alkaa keskiviikkona 11.4.2018 klo 13.00
Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 9.5.2018 klo 23:59

Rekisteröidy ensin Aimo-palvelun käyttäjäksi:

Ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/)

Ilmoittaudu kurssille Aimo-palvelussa (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi)

Maksut ja peruutusehdot (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/)

Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Kurssille otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arvosteluasteikko
0-5

Aika
2.5.-29.8.2018
Kurssin aikataulu jakaantuu neljään osaan:

I osa
Iltaopetusta keskiviikkoisin klo 17.15-20.30 (kuusi iltaa)
ke 2.5.2018 Luokka: A235
ke 9.5.2018 Luokka: A235
ke 16.5.2018 Luokka: A235
ke 23.5.2018 Luokka: A235
ke 30.5.2018 (paikasta sovitaan kurssin aikana)
ke 6.6.2018 Luokka: U6

II osa
Intensiivijakso kesäkuussa päivittäin klo 10.00-16.45 (viisi päivää)
ma-pe 11.-15.6.2018 Luokka: A304-A307 Piirustus/maalaus 1

III osa
Intensiivijakso elokuussa päivittäin klo 10.00-16.45 (ekskursio)
ke-la 8.-11.8.2015

IV osa
Iltaopetusta keskiviikkoisin klo 17.15-20.30 (kolme iltaa)

ke 15.8.2018 Luokka: A304-A307 Piirustus/maalaus 1
ke 29.8.2018 Luokka: A304-A307 Piirustus/maalaus 1
ke 5.9.2018 Luokka: A304-A307 Piirustus/maalaus 1

Huom! Muutos aikataulussa päivitetty 14.8.2018.
Keskiviikkona 22.8.2018 ei ole opetusta. Korvaava kerta on ke 5.9.2018 jolloin kurssi päättyy.

Paikka
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Aalto-yliopiston Otaniemen kampus, Taiteen laitos
Otakaari 1 X, 02150 Espoo
Luokat:
A235
A304-A307 Piirustus/maalaus 1
A308-309 Kuvanveisto

Opiskelussa voit tarvita Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

Korvaavuudet
01022 Käsivarapiirustus

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-
yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

HH

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Taideteollinen ala - koulutus muualla
Opetus- ja kasvatustyö - koulutus muualla
Kuvataide - koulutus muualla
Muotoilu - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle

Avoin yo, Käsivarapiirustus (valinnainen taideaine) - Aalto-yliopisto, ... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.64660541638
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Laskentatoimen perusteet, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Laskentatoimi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: DI, Ekonomi Juha Viljaranta
Tunniste: A22A00110

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 laskea sen keskeiset tunnusluvut. Hän ymmärtää
taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa. Hän osaa arvioida tuotteiden, palveluiden ja
investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen
liittyviä päätöksiä. Hän ymmärtää strategisen tulosmittauksen erilaisia käyttötarkoituksia ja – tapoja. Hän osaa
lisäksi määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.

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

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet

Laskentatoimen sivuopintokokonaisuuden kurssi (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/)

Oppimateriaali

Avoin yo, Laskentatoimen perusteet, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliop... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.54651147735
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1. Oppikirja: Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2016) Yrityksen laskentatoimi ISBN
978-952-14-2819-7
2. Opetuksen yhteydessä tai kurssin kotisivuilla osoitettu materiaali

Kurssin kotisivu
MyCourses-sivustolla, https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A22A00110
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A22A00110)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

DI, Ekonomi Juha Viljaranta

Ilmoittautuminen alkaa 10.4. 2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 22.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: Ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi)Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja se
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

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

Ei edeltäviä opintoja.

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.

Aika

15.5.-14.8.2018 tiistai ja torstai klo 16.15-19.30,
Opetuspäivät ti 15.5., to 17.5., ti 22.5., to 24.5., ti 29.5., to 31.5., ti 5.6., to 7.6., ti 12.6., ti 7.8., to 9.8. ja ti 14.8.

Opetussali
H-324 paitsi torstaina 17.5. ja torstaina 7.6. A-301
Luokka H-324 on Chydenia-rakennus, Runeberginkatu 22-24, Helsinki
Luokka A-301 on Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Paikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentti
Kurssin tentti pidetään torstaina 23.8.2018 klo 16.00-19.00

Avoin yo, Laskentatoimen perusteet, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliop... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.54651147735
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1. uusintatentti on tiistaina 2.10.2018 klo 16.00-19.00
2. uusintatentti on torstaina 8.11.2018 klo 16.00-19.00

Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa.

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

lb

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Liiketalous ja kauppa - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle

Avoin yo, Laskentatoimen perusteet, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliop... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.54651147735
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Liike-elämän saksaa 1b, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Saksan Kieli

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: saksa, suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Hans-Joachim Schulze
Tunniste: ALC-6112

Kuvaus saatavilla myös: saksa | ruotsi | englanti

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.

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

Kurssin asema
KTK-tutkinto, kieli- ja viestintäopinnot, KTK- ja KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän
sivuopintokokonaisuus, tutkinnon vapaasti valittavat opinnot

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.

Oppimateriaali
Opetusmoniste, äänitteet ja muu tunneilla jaettava materiaali

Avoin yo, Liike-elämän saksaa 1b, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliopist... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.712821417710
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Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi (https://mycourses.aalto.fi)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

Hans-Joachim Schulze

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 21.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

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

Peruskoulun / lukion B2- tai B3-saksa tai LC-6111 Liike-elämän saksaa 1a (https://oodi.aalto.fi
/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=LC-6111&html=1) tai vastaavat tiedot

CEFR-taso: Lähtötaso: A1-A2 Tavoitetaso: B1 (saavutetaan suorittamalla LC-6111 Liike-elämän saksaa 1a JA
LC-6112 Liike-elämän saksaa 1b)

Lisää tietoa CEFR-tasoista (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/)

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 %).

Aika
21.5.-6.6.2018
21.-25.5.ja 28.5. - 1.6.ja 4.-5.6. joka päivä klo 16.30 - 18.45,

Kurssin tentti pidetään keskiviikkona 6.6., tenttijärjestelyistä sovitaan opettajan kanssa

Opetusali
Luokka A-305, paitsi ti 22.5. A-307
Luokat A-305 ja A-307 Kauppakorkeakoulun päärakennus, A-siipi, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Paikka
Töölön kampus, Helsinki

Avoin yo, Liike-elämän saksaa 1b, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliopist... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.712821417710

2 of 3 10/10/2018, 11:16 AM



Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

 Korvaavuudet: Korvaa kurssin 62A00102 Deutsch situativ 1.

lb

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 09 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla
Liiketalous ja kauppa - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle

Avoin yo, Liike-elämän saksaa 1b, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliopist... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.712821417710
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Markkinatutkimus, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Markkinointi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 90,00 euroa
Opettaja: Iiro Vaniala
Tunniste: A23C60050

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mikä on markkinointitutkimustiedon merkitys markkinoinnin
suunnittelussa ja liiketoiminnan päätöksenteossa. Kurssilla kehitetään käytännön taitoja suunnitella, toteuttaa ja
arvioida markkinointitutkimusta, jota käytetään liiketoiminnan kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Kurssin
aiheina ovat markkinointitutkimuksen eri vaiheet, liiketoiminnan ongelmien analyyttinen jäsentäminen,
otantamenetelmät, kyselyiden ja haastattelujen laatiminen, tutkimusaineiston analysointi, hypoteesien testaus
sekä tulosten ja suositusten viestintä.

Työmäärä toteutustavoittain
6op, 160h
- Luento-opetus 26h
- Pienryhmäohjaus ja siihen valmistautuminen 2h
- Kurssiessee 40h
- Harjoitustehtävät 40h
- Tutkimusprojekti 52h

Kurssin taso
Aineopinnot

Markkinoinnin sivuaineen (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/) kurssi

Sisältö
Johdanto markkinointitutkimukseen; liiketoiminnan ongelmien analyyttinen jäsentäminen; tutkimusmenetelmien
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harjoittelu; markkinointitutkimuksen suunnittelu ja toteutus ryhmätyönä.

Oppimateriaali
Luennoitsijan osoittama materiaali

Kurssin kotisivu
MyCourses kurssisivustolla https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A23C60050
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A23C60050)

Kurssisivustolle kirjautumiseen tarviset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

Iiro Vaniala

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 14.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

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

Markkinoinnin perusteet (23A00110) tai vastaavat opinnot

1. Itsenäisesti kirjoitettava essee (30 % kurssiarvosanasta)
2. Itsenäiset harjoitustehtävät, 2 pakettia (30 % kurssiarvosanasta)
3. Tutkimusprojekti ryhmätyönä (40 % kurssiarvosanasta)
4. Aktiivinen osallistuminen luennoilla (mahdollisuus ansaita 5 %-yksikköä lisäpisteitä)

Aika
14.5.-15.8.2018, ei opetusta 14.6.-31.7.2018

Opetuspäivät 14.5., 16.5., 21.5.,23.5.,28.5., 30.5., 1.6., 4.6., 6.6., 8.6., 13.6., 1.8. ja 15.8.

Opetusajat - ja paikat

Luennot
ma 14.5. klo 18.15-20.00, luokka E-127
ke 16.5. klo 18.15-20.00, luokka E-127
ma 21.5. klo 18.15-20.00, luokka E-127
ke 23.5. klo 18.15-20.00, luokka E-127
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ma 4.6. klo 18.15-20.00, luokka E-127
ke 6.6. klo 18.15-20.00, luokka E-127

Opetus tietokoneluokassa
ma 28.5. klo 17.15.- 20.00, luokka C-332
ke 30.5. klo 17.15.- 20.00, luokka C-332
pe 1.6. klo 17.15.- 20.00, luokka C-332

Ryhmäohjaus
pe 8.6. klo 16.15-20.00, luokka E-127
ke 13.6. klo 18.15-20.00, luokka E-127
ke 1.8. klo 16.15-20.00, luokka E-107
ke 15.8. klo 17.15-20.00, luokka E-127

Luokat E-127 ja E-107 sijaitsevat Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki
Tietokoneluokka C-332 sijaitsee Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

Korvaa kurssin Market Research 23C60000. Kurssin nimi opintotietorekisterissä on Markkinointitutkimus
A23C60050 ja se tulee opiskelijan suorituksen nimeksi.

lb

Aalto-yliopisto avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 0294429292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Markkinointi - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle

Avoin yo, Markkinatutkimus, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliopisto, A... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.49438430842

3 of 4 10/10/2018, 11:02 AM



Avoin yo, Markkinatutkimus, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliopisto, A... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.49438430842

4 of 4 10/10/2018, 11:02 AM



(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Markkinointi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: KTT Juho-Petteri Huhtala
Tunniste: A23A00110

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

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)

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet

Markkinoinnin sivuopintokokonaisuuden kurssi (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/)

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.

Avoin yo, Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi, kesä 2018 - Aalto-yl... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.76176345494

1 of 3 10/10/2018, 11:02 AM



Oppimateriaali
Kurssin kirja: Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing Management (2015),  15th Global edition ISBN
978-1-292-09262-1  HUOM! Kurssikirja on englanninkielinen.
Kirja saatavilla myös verkkokirjana Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen kirjastopalveluiden
(https://learningcentre.aalto.fi/fi/) kautta (lukemiseen tarvitaan Aalto-käyttäjätunnukset)

Muu materiaali: Videoidut online-luennot ja muu online-materiaali

Kurssikirja on välttämätön kurssin suorittamiseksi.

Kurssin kotisivu
MyCourses kurssisivusto, mycourses.aalto.fi https://mycourses.aalto.fi/course
/search.php?search=A23A00110 (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A23A00110)
Sivustolle kirjautumiseen tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

KTT Juho-Petteri Huhtala

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 7.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

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

Ei edeltäviä opintoja. Kurssikirja on englanninkielinen, joten opiskelijan tulee pystyä lukemaan ja ymmärtämään
englantia riittävästi.

1. Kurssin 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 %)

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.

Aika
7.5.-18.6.2018
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Kurssin aloitusluento maanantaina 7.5.2018  klo 16.30-18.30, E-341, erittäin suositeltavaa osallistua, sillä
luennolla käydään läpi kurssin suorittaminen ja muita käytännön asioita.
Kurssin lopetusluento maanantaina 18.6.2018 klo 16.30-18.30, E-341

Luokka E-341 on Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki.

Paikka
Kurssin aloitus- ja lopetusluento sekä tentit pidetään Töölön kampuksella Helsingissä. Muu opiskelu tapahtuu
verkossa.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentti
Kurssin tentti on tiistaina 26.6.2018 klo 16.00-19.00
1. uusintatentti on keskiviikkona 1.8.2018 klo 16.00-19.00
2. uusintatentti on tiistaina 11.9.2018 klo 16.00-19.00

Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa
Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Liiketalous ja kauppa - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Neuvottelutaito, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Neuvottelutaito Puheviestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 2 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 30 euroa
Opettaja: Martti Salo
Tunniste: ALC-0224

Osaamistavoitteet
Kurssin käytyään opiskelija:
- osaa valmistautua neuvotteluihin tavoitteellisesti
- ymmärtää neuvottelun merkityksen työelämässä
- osaa toimia neuvotteluissa yhteistyöhakuisesti

Työmäärä toteutustavoittain
Luento-opetus 24 h, itsenäinen työskentely 30 h

Kurssin taso
Kurssi on maisteritasoinen ja soveltuu myös jatko-opintoihin.
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Sisältö
Kurssilla käsitellään neuvottelutaitoa vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kurssin keskeisiä teemoja ovat
neuvotteluun valmistautuminen, tavoitteiden asettaminen, yhteistyöhakuisuus, neuvotteleva vuorovaikutus ja
ongelmanratkaisu. Kurssi on käytännönläheinen ja harjoituspainotteinen. Kurssilla harjoitellaan
neuvottelutaitoja erilaisten ryhmä- ja pariharjoitusten kautta.

Oppimateriaali
Verkkomateriaali

Kurssin oppimisalusta: https://mycourses.aalto.fi/ (https://mycourses.aalto.fi/). Kirjautuminen Aalto-
käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

Martti Salo

Ilmoittautuminen alkaa 11.04.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 25.07.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Ei esitietovaatimuksia.

Keskusteleva luennointi, pienryhmätyöskentely, neuvotteluharjoitukset, videoidun neuvotteluharjoituksen
analyysi, asiantuntijahaastattelu pari- tai ryhmätyönä sekä kirjallinen oppimistyö/essee tai ryhmätentti.

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja harjoituksissa (50 %), haastattelutehtävä ja videoanalyysi (30%),
kirjallinen oppimistyö tai ryhmätentti (20%).

Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksesta. Opiskelija voi olla poissa yhden
kontaktiopetuskerran ilman korvaavia tehtäviä.
Toinen poissaolo edellyttää korvaavan kirjallisen tai muun tehtävän suorittamista.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty.

Opetus:
ke 1.8. klo 17-20, ke 8.8. klo 17-20, ke 15.8. klo 17-20, ke 22.8. klo 17-20, ke 29.8. klo 17-20, ma 3.9. klo 17-20

Paikka: Sali E-122. Sali sijaitsee Töölön kampuksella Arkadia-rakennuksessa (Lapuankatu 2, Helsinki).
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Kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
kielikeskuksen opetuksessa.

Korvaavuudet: korvaa kurssin Vie-98.1224 Neuvottelutaito (2 op)

MR

Aalto-yliopisto avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 294429292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Viestintä - koulutus muualla
Puhetieteet - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Ohjelmoinnin peruskurssi Y1, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Tietotekniikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 75 euroa
Opettaja: Kerttu Pollari-Malmi
Tunniste: CS-A1111

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

Työmäärä toteutustavoittain
133h

Kurssin asema
Kandidaattitaso

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

Oppimateriaali
Opetusmoniste

Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CS-A1111 (https://mycourses.aalto.fi
/course/search.php?search=CS-A1111)

Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.
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Kerttu Pollari-Malmi

75 euroa

Maksut ja peruutusehdot (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/)

Kurssi on Perustieteiden korkeakoulun järjestämää kesäopetusta.Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille
WebOodin kautta.
Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa 1.5.2018 klo 9.00. 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 (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi)

Ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/)

Ilmoittautumisaika kurssille päättyy 23.7.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 100 paikkaa tälle kurssille.

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

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

Kesäkurssilla ei ole luentoja, vaan kurssi perustuu niiden osalta kurssimateriaalin itseopiskeluun. Kurssilla
järjestetään kuitenkin 4.6.-15.8. välisenä aikana harjoitusryhmiä, joissa voi käydä kysymässä apua pakollisten
harjoitustehtävien tekemiseen. Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustehtäviä (joita voi palauttaa verkon kautta)
ja osallistumalla tenttiin.

Harjoitustehtävät avautuvat vaiheittain kesäkuussa ja ne sulkeutuvat vaiheittain elokuussa.

Tarkemmat tiedot julkaistaan kurssin kotisivulla https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=19659
(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=19659)

Kurssi 4.6.–15.8.17.

Otaniemen kampus, Espoo

Opetustilat
(http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)
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Tietoa tekniikan alan tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/technology/)

Kurssi on Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun järjestämä. Kurssille otetaan myös Avoimen yliopiston
opiskelijoita.

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Tieto- ja tietoliikennetekniikka - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle

Avoin yo, Ohjelmoinnin peruskurssi Y1, kesä 2018 - Aalto-yliopisto, ... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.49095816259

3 of 3 10/10/2018, 11:08 AM



(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Palvelujen markkinointi, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Markkinointi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: KTM, tohtorikoulutettava VIrpi Näsänen
Tunniste: A23C550

HUOM. Kurssin opiskelun ja ryhmätyön kannalta läsnäolo ensimmäisellä luennolla on välttämätön. Kurssia
ei voi aloittaa enää  toisen luentokerran  jälkeen, koska silloin on sovittu lopullisista ryhmäjaoista.
Ryhmätyöskentely on osa kurssiarvosanaa. Jos olet estynyt osallistumaan ensimmäiselle luennolle, ole
ystävällinen ja ilmoita siitä hyvissä ajoin ennen kurssin alkua opettajalle virpi.nasanen@hanken.fi
(mailto:virpi.nasanen@hanken.fi)

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää sekä B-to-B että B-to-C palvelujen markkinoinnin erityispiirteet ja tuntee asiakkaan
käyttäytymiseen, laatukokemukseen, arvoajurit, asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ja palvelujen
markkinoinnin kilpailukeinot. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä palvelujen kehittämisen työkaluja ja tutkia
palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Työmäärä toteutustavoittain
6 op, 160 h
1. Luennot 28 h, KTM, tohtorikoulutettava Virpi Näsänen
2. Pari/ryhmätyöskentely 54 h
3. Valmistautuminen luentoihin 28 h
4. Valmistautuminen tenttiin 47 h
5. Tentti 3 h

Kurssin asema
KTK-tutkinto, markkinoinnin koulutusohjelman valinnaiset erikoistumisopinnot

Markkinoinnin sivuaineen (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/) kurssi
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Sisältö
Kurssin aineistot ja harjoitustyöt avaavat opiskelijalle uusia näkökulmia palveluista ja niiden markkinoinnista.
Kurssin lähtökohtana on se, että palvelut eivät rajoitu pelkästään perinteisiin palvelualoihin vaan ne tulisi
ymmärtää osana eri toimialojen kokonaisvaltaista arvontuotantoa. Temaattisesti kurssin sisältö voidaan jakaa
kolmeen osaan: 1) erilaisten kuluttajapalveluiden markkinointi ja kehittäminen, 2) monimutkaisten
yrityspalveluiden markkinointi ja yhteisluonti, 3) palvelulogiikan yleistyminen liiketoiminnassa ja
liiketoimintamallien palveluistuminen.

Oppimateriaali
1. Zeithaml, V. & Bitner, M. & Gremler, D (2009 tai uudempi painos) Services Marketing: Integrating Customer
Focus Across the Firm - First European Edition ISBN 0-07-124496-4
2. Opettajan ilmoittama materiaali.

Kurssin kotisivu
MyCourses kurssisivusto mycourses.aalto.fi https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A23C550
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A23C550)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

KTM, tohtorikoulutettava VIrpi Näsänen

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 7.8.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä

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

Markkinoinnin perusteet 23A00110 tai vastaavat tiedot

Harjoitustehtävät: 50%
Lopputentti: 50%

Opetusaika ja -salit:
7.8.-6.9.2018, tiistaisin ja torstaisin klo 16.30-19.00 paitsi torstaina 6.9. klo 16.30-20.00, ei opetusta tiistaina 4.9.

Opetussali E-107 paitsi torstaina 30.8. E-127

Luokat E-107 ja E-127 Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki

Paikka
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Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentti
Kurssin tentti on keskiviikkona 12.9.2018 klo 16.00-19.00
1. uusintatentti torstaina 18.10.2018 klo 16.00-19.00
2. uusintatentti tiistaina 20.11.2018 klo 16.00-19.00

Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa
Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

Kurssi korvaa englanninkielisen kurssin Services Marketing 23C550.

lb

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Liiketalous ja kauppa - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Projektityö ja -johtaminen, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Projektihallinta Projektijohtaminen Projektinjohtaminen Projektityö Projektityöskentely

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Riku Oksman
Tunniste: A21C00400

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi
1) tunnet projektikirjallisuuden kentän eri lähestymistapoja;
2) ymmärrät projektitoiminnan luonnetta vahvasti kontekstisidonnaisena työskentely- ja organisoitumismuotona;
3) osaat analysoida projektitoiminnan ongelmia erilaisissa konteksteissa

Työmäärä toteutustavoittain
Osallistuminen aloituskeskusteluun ja luennoille 30 h
Osallistuminen verkkokeskusteluihin 5 h
Ennakkotehtävä 20 h
Ryhmätyöskentely 80 h
Henkilökohtainen loppuraportti 25 h

Kurssin asema
Organisaatiot ja johtaminen - aineen sivuainekokonaisuus. (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/)

Kandidaatintutkinnossa vapaasti valittavat opinnot, Aalto-kurssi.

Sisältö
Kurssi perehdyttää opiskelijat ideaalisten hallintamallien sijaan projektityön ja sen johtamisen arkitodellisuuteen
vahvasti kontekstisidonnaisina ihmistenvälisinä prosesseina, joita on mahdotonta täysin suunnitella tai hallita.
Kurssi tarjoaa opiskelijoille käsitteellisiä välineitä analysoida ja kehittää omaa ja muiden projektityöskentelyä
erilaisissa konteksteissa.
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Oppimateriaali
Kurssin MyCourses-työtilassa ja luennoilla ilmoitettava artikkeli- ja muu materiaali.

Kurssin oppimisalusta: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A21C00400
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A21C00400). Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten
(http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

Riku Oksman

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 30.7.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Kurssille päästäkseen opiskelijan on palautettava hyväksyttävästi laadittu ennakkotehtävä viimeistään viikkoa
ennen kurssin ensimmäistä luentoa. Luennoille osallistuminen on pakollista (max 2 poissaoloa, korvattava
erikseen).

Johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot.

1. Ennakkotehtävä (20 % arvosanasta). Referaatit kaikista kurssin ennakkomateriaalin teksteistä. Tarkemmat
ohjeet ja referoitavat tekstit ilmoitetaan kurssin MyCourses-työtilassa viimeistään kesäkuun alkupuolella (tilanne
15.5.: ennakkotehtäväohjeistus on nyt sivuilla). Huom. Kurssille osallistuminen edellyttää hyväksyttävästi
laadittujen referaattien palauttamista viikkoa ennen kurssin ensimmäistä luentoa.
2. Aloituskeskustelu (10 % arvosanasta) kurssin ensimmäisellä luennolla. Ennakkotehtävässä referoitujen
ennakkomateriaalien pohjalta käytävä ryhmäkeskustelu.
3. Luennot 30 h. KTT Riku Oksman ohjaa työskentelyä III periodilla. Aktiivinen osallistuminen luennoille (max. 2
poissaoloa, korvattava erikseen) on välttämätöntä. Huom. La 11.8. poissaoloa ei voi korvata (välttämättömät
harjoitukset paikan päällä), joten tuolloin on osallistuttava kurssille, jotta kurssista voi saada arvosanan.
4. Kurssiprojekti ja sen reflektointi (50 % arvosanasta). Ryhmissä tehtävä konkreettinen kurssiprojekti ja sen
reflektointi suhteessa kurssin kuluessa esilletuleviin näkökohtiin.
5. Henkilökohtainen loppuraportti (20 % arvosanasta). Kurssin jälkeen palautettava omakohtainen
reflektiopaperi kurssin annista.

Luentojen aika:  To 9.8. klo 17-19.30, la 11.8. klo 10-15.30, ti 14.8. klo 17-19.30, to 16.8. klo 17-19.30, ti 21.8.
klo 17-19.30, to 23.8. klo 17-19.30, ti 28.8. klo 17-19.30, la 1.9. klo 10-15.20
Paikka:  Töölön kampuksella. Tiistaisin ja torstaisin salissa E-127 (Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki) ja
lauantait salissa C-331 (Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki).
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Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

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

MR

Aalto-yliopisto avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 294429292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Johtaminen - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, elokuu, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Ruotsi Ruotsin Kieli Ruotsin Kieli Ja Liikeviestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: ruotsi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: FM Taija Votkin
Tunniste: ALCB-5800

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi

Tärkeää tietoa kurssille osallistujalle
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.

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
ja siihen sisältyvän kirjallisen sekä suullisen kokeen suorittaneella opiskelijalla on julkishallinnon
henkilöstöltä vaadittava vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taito (ks. kielitaitolaki 424/2003).

Työmäärä toteutustavoittain
- lähitunnit 24 h, ohjattu etäopetus 12 h
- valmistelu lähitunteihin, suulliset ja kirjalliset tehtävät 33-45 h
- valmistautuminen kirjalliseen tenttiin 8 h
- kirjallinen lopputentti 2 h
- suullinen lopputentti  2 h

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, kieli- ja viestintäopinnot
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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

Oppimateriaali
Opettajan antama opetusmateriaali. Opettaja informoi kurssilla käytettävästä opiskelujärjestelmästä (Google
Drive)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

FM Taija Votkin

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 31.7.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

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

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

CEFR-taso: Lähtötaso: B1 Tavoitetaso: B1 - B2.
Lisää tietoa CEFR-tasoista (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/)

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.

1.Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ( 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)

Kurssiin voi myös sisältyä projektiryhmätyöskentelyä.

Arvosteluasteikko
Opiskelija saa kurssista ALCB-5800 (3 op) kurssiarvosanan 0-5. Arvosana määräytyy kirjallisen tentin (50 %) ja
suullisen tentin (50 %) perusteella.
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Kirjallisesta ja suullisesta tentistä saa erilliset arvosanat. Arvosana voi olla joko tyydyttävät tiedot tai hyvät tiedot.
Tyydyttävät tiedot -arvosana vastaa numeroarvosanoja 1-3 ja hyvät tiedot -arvosana vastaa numeroarvosanoja
 4-5.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on suoritus:
1. Kurssista ALCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1
2. Oman alan julkishallinnon suullinen ruotsin kielen taito
3. Oman alan julkishallinnon kirjallinen ruotsin kielen taito

Opetusaika
1.-22.8.2018, lähiopetus 6.-22.8., maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-19.30

Opetussali
ma 6.8., E-122
ke 8.8., E-124
ma 13.8., E-122
ke 15.8., E-124
ma 20.8., E-122
ke 22.8, E-124

Luokat E-122 ja E-124 Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki

Paikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentti

Kurssiin kuuluu sekä kirjallinen että suullinen tentti, jotka molemmat on suoritettava hyväksyttävästi, että
kurssista voi saada arvosanan

Suulliset tentit sovitaan erikseen opettajan kanssa. Suullinen tentti on oltava tehtynä viimeistään ennen
viimeistä kirjallista tenttikertaa. Tämän jälkeen kurssiin kuuluvia tenttejä ei enää voi suorittaa.

Kurssin kirjalliset tentit ovat:
1. tenttikerta torstaina 30.8.2018 klo 16.00-18.00
2. tenttikerta tiistaina 2.10.2018 klo 16.00-18.00
3. tenttikerta torstaina 8.11.2018 klo 16.00-18.00

Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

lb

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku
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Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, toukokuu, ryhmä 1, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Ruotsi Ruotsin Kieli Ruotsin Kieli Ja Liikeviestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: ruotsi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: FM Taija Votkin
Tunniste: ALCB-5800

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi

Tärkeää tietoa kurssille osallistujalle
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.

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
ja siihen sisältyvän kirjallisen sekä suullisen kokeen suorittaneella opiskelijalla on julkishallinnon
henkilöstöltä vaadittava vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taito (ks. kielitaitolaki 424/2003).

Työmäärä toteutustavoittain
- lähitunnit 24-36 h
- valmistelu lähitunteihin, suulliset ja kirjalliset tehtävät 33-45 h
- valmistautuminen kirjalliseen tenttiin 8 h
- kirjallinen lopputentti 2 h
- suullinen lopputentti  2 h

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, kieli- ja viestintäopinnot
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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

Oppimateriaali
Opettajan antama opetusmateriaali. Opettaja informoi kurssilla käytettävästä opiskelujärjestelmästä (Google
Drive)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

FM Taija Votkin

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 22.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

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

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

CEFR-taso: Lähtötaso: B1 Tavoitetaso: B1 - B2.
Lisää tietoa CEFR-tasoista (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/)

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.

1.Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ( 80 % läsnäolo)
Huom. opetustuntimäärä 24 tuntia (minimimäärä) - 36 tuntia (maksimimäärä)
2.Opiskelijan valmistautuminen lähitunteihin.
3.Suulliset ja kirjalliset harjoitukset.
4.Koko kurssin kattava kirjallinen tentti valmistautumisineen (50 % arvosanasta).
5.Suullinen kuulustelu (50% arvosanasta)

Kurssiin voi myös sisältyä projektiryhmätyöskentelyä.

Arvosteluasteikko
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Opiskelija saa kurssista ALCB-5800 (3 op) kurssiarvosanan 0-5. Arvosana määräytyy kirjallisen tentin (50 %) ja
suullisen tentin (50 %) perusteella.

Kirjallisesta ja suullisesta tentistä saa erilliset arvosanat. Arvosana voi olla joko tyydyttävät tiedot tai hyvät tiedot.
Tyydyttävät tiedot -arvosana vastaa numeroarvosanoja 1-3 ja hyvät tiedot -arvosana vastaa numeroarvosanoja
 4-5.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on suoritus:
1. Kurssista ALCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1
2. Oman alan julkishallinnon suullinen ruotsin kielen taito
3. Oman alan julkishallinnon kirjallinen ruotsin kielen taito

Opetusaika
22.5-18.6.2018, tiiistaisin ja torstaisin klo 16.30-19.30 sekä ja maanantai 18.6, klo 16.30-19.30

Opetussali
Luokka E-122, Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki

Paikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentti

Kurssiin kuuluu sekä kirjallinen että suullinen tentti, jotka molemmat on suoritettava hyväksyttävästi, että
kurssista voi saada arvosanan

Suulliset tentit sovitaan erikseen opettajan kanssa. Suullinen tentti on oltava tehtynä viimeistään ennen
viimeistä kirjallista tenttikertaa.Tämän jälkeen kurssiin kuuluvia tenttejä ei enää voi suorittaa.

Kurssin kirjalliset tentit ovat:
1. tenttikerta tiistaina 26.6.2018 klo 16.00-18.00
2. tenttikerta keskiviikkona 1.8.2018 klo 16.00-18.00
3. tenttikerta tiistaina 11.9.2018 klo 16.00-18.00
Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

lb

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet
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Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, toukokuu, ryhmä 2, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Ruotsi Ruotsin Kieli Ruotsin Kieli Ja Liikeviestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: ruotsi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: FM Hannele Airio
Tunniste: ALCB-5800

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi

Tärkeää tietoa kurssille osallistujalle
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.

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
ja siihen sisältyvän kirjallisen sekä suullisen kokeen suorittaneella opiskelijalla on julkishallinnon
henkilöstöltä vaadittava vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taito (ks. kielitaitolaki 424/2003).

Työmäärä toteutustavoittain
- lähitunnit 24-36 h
- valmistelu lähitunteihin, suulliset ja kirjalliset tehtävät 33-45 h
- valmistautuminen kirjalliseen tenttiin 8 h
- kirjallinen lopputentti 2 h
- suullinen lopputentti  2 h

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, kieli- ja viestintäopinnot
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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

Oppimateriaali
Opettajan antama opetusmateriaali.

Kurssin kotisivu
MyCourses kurssisivustolla https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ALCB-5800
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ALCB-5800)

Kirjautumiseen tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

FM Hannele Airio

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 15.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

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

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

CEFR-taso: Lähtötaso: B1 Tavoitetaso: B1 - B2.
Lisää tietoa CEFR-tasoista (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/)

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.

1.Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ( 80 % läsnäolo)
Huom. opetustuntimäärä 24 tuntia (minimimäärä) - 36 tuntia (maksimimäärä)
2.Opiskelijan valmistautuminen lähitunteihin.
3.Suulliset ja kirjalliset harjoitukset.
4.Koko kurssin kattava kirjallinen tentti valmistautumisineen (50 % arvosanasta).
5.Suullinen kuulustelu (50% arvosanasta)
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Kurssiin voi myös sisältyä projektiryhmätyöskentelyä.

Arvosteluasteikko
Opiskelija saa kurssista ALCB-5800 (3 op) kurssiarvosanan 0-5. Arvosana määräytyy kirjallisen tentin (50 %) ja
suullisen tentin (50 %) perusteella.

Kirjallisesta ja suullisesta tentistä saa erilliset arvosanat. Arvosana voi olla joko tyydyttävät tiedot tai hyvät tiedot.
Tyydyttävät tiedot -arvosana vastaa numeroarvosanoja 1-3 ja hyvät tiedot -arvosana vastaa numeroarvosanoja
 4-5.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on suoritus:
1. Kurssista ALCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1
2. Oman alan julkishallinnon suullinen ruotsin kielen taito
3. Oman alan julkishallinnon kirjallinen ruotsin kielen taito

Opetusaika
15.5.-31.5.2018, tiistaisin ja torstaisin klo 17.15-20.15

HUOM! Muutos opetuksessa. Tiistaina 22.5. ei ole opetusta. Opetus pidetään maanantaina 21.5. klo
16.30-19.30, luokka U262

Opetusluokka
Luokka U262 (KMPG), Otakaari 1, Espoo, Kandikeskus

Paikka
Opetus Otaniemen kampus, Espoo
Kirjalliset tentit Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentti

Kurssiin kuuluu sekä kirjallinen että suullinen tentti, jotka molemmat on suoritettava hyväksyttävästi, että
kurssista voi saada arvosanan

Suulliset tentit sovitaan erikseen opettajan kanssa. Suullinen tentti on oltava tehtynä viimeistään ennen
viimeistä kirjallista tenttikertaa.Tämän jälkeen kurssiin kuuluvia tenttejä ei enää voi suorittaa. Kurssin kirjalliset
tentit pidetään Töölön kampuksella.

Kurssin tentti pidetään tiistaina 5.6.2018 klo 16.00-18.00
1. uusintatentti on torstaina 2.8.2018 klo 16.00-18.00
2. uusintatentti on keskiviikkona 12.9.2018 klo 16.00-18.00

Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa Töölön kampuksella.

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

lb

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292
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Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Signaalit ja järjestelmät, kesäkurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Sähkötekniikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa:
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 75 euroa
Opettaja: Riku Jäntti
Tunniste: ELEC-A7200

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 alipäästö- ja kaistanpäästöjärjestelmissä
sekä tiedät signaalien analogia-digitaalimuunnoksen periaatteita ja kuvausparametreja.

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot/kontaktiopetus 6 h
Laskuharjoitukset/kontaktiopetus 24 h
Laboratoriotyöt 3 h
Itsenäinen opiskelu 98 h
Tentti

HUOM! Kesäkurssin työmäärän jakautuminen eroaa lukuvuoden aikana toteutettavasta vastaavasta kurssista.

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

Oppimateriaali
Oppenheim, Wilsky, Signals and Systems, Prentice-Hall 1997
Muu opettajan osoittama opetusmateriaali
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Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7200
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7200)  Kurssin sisältö ja ohjeet opiskeluun
päivittyvät MyCourses-järjestelmän sivulle ennen kurssin alkua.

Kirjautuminen MyCourses sivustolle Aalto-käyttäjätunnuksilla. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

Riku Jäntti

Ilmoittautuminen alkaa 11.4.2018 klo 13.00
Ilmoittautuminen päättyy 1.7.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssi on Sähkötekniikan korkeakoulun järjestämä.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Esitietovaatimus: Tekniikan kandidaatin tutkinnon 1. vuoden matematiikan opinnot.

Pakolliset:
Tentti 50 %
Laboratoriotyöt 30 %
Laskuharjoitukset 20 %

Otaniemen kampus, Espoo

Katso luento - ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=ELEC-A7200&
html=1) Klikkaa kurssin nimeä linkistä avautuvalla sivulla, niin löydät tiedot aikataulusta ja opetustiloista. Kurssin
aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään.

Opetustilat
(http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tietoa tekniikan alan tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/technology/)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

Korvaa kurssin S-72.1110.
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Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Sähkö- ja automaatiotekniikka - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Taloustieteen perusteet, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Taloustiede

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: PhD Anne Mikkola
Tunniste: A31A00110

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

Kurssin asema
KTK.-tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet

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

Sisältö
Kurssilla perehdytään nykyaikaisen taloustieteen tapaan kuvata ja jäsentää taloudellisia ilmiöitä:
• Taloustieteen perusperiaatteet
• Kuluttajan valintateoria
• Kysyntä, tarjonta ja markkinoiden tasapaino
• Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi
• Markkinoiden tehottomuus ja julkisen vallan rooli
• Julkistalous ja hyvinvointi
• Yrityksen teoria
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• Yritys kilpailullisilla markkinoilla
• Monopoli
• Oligopoli ja monopolistinen kilpailu
• Mikrosta makroon
• Talouskasvun teoriaa ja empiriaa
•Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä
• Työmarkkinat ja työttömyys
• Raha, inflaatio ja rahapolitiikka
• Suhdannevaihtelut
• Raha- ja finanssipolitiikka
• Avotalouden makroteoria

Oppimateriaali
Luennoilla jaettava materiaali.
Pohjola, Matti, Taloustieteen oppikirja, 11. painos (2014) tai uudempi

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

Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

PhD Anne Mikkola

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 14.00
Ilmoittautuminen päättyy 9.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/) Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-
palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Valintakoekirjaa – Hyytinen – Maliranta, Yritysjohdon taloustiede - vastaavat perustiedot taloustieteestä

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.

Opetus ajalla 2.5.-20.6.

Luennot: Klo 16.15 - 18.45 sali C-350 Päärakennus, Runeberginkatu 14-16
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ke 2.5. ja 9.5.
ti 8.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6. ja 12.6.
pe 4.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6. ja 15.6.

Harjoitukset: klo 16.15 - 17.45
ke 16.5., 23.5. sali C-350 Päärakennus, Runeberginkatu 14-16
ke 6.6., 13.6. ja 20.6. sali C-331 Päärakennus, Runeberginkatu 14-16

TÖÖLÖN KAMPUS

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Kurssin tentti on 28.6. klo 16-19
1. uusintatentti 2.8. klo 16-19
2. uusintatentti 18.9. klo 16-19

Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

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

mo

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kansantalous - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Matematiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa:
Opiskelumuoto:
Maksullinen: 75 euroa
Opettaja: Markku Malmivuori
Tunniste: MS-A0502

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi | englanti

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa laskea yhdistelmätapahtumien todennäköisyyksiä hyödyntämällä joukko-opin operaatioita
- tuntee tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat sekä tunnistaa tilanteita, joita niillä voi
mallintaa
- osaa yhteisjakauman perusteella laskea satunnaisvektorin tunnuslukuja sekä tunnistaa, milloin kaksi
satunnaismuuttujaa ovat stokastisesti riippumattomat
- tuntee menetelmiä tilastollisten mallien parametrien estimoimiseen
- osaa laskea yksinkertaisen mallin posteriorijakauman annetusta priorijakaumasta ja havaitusta datasta
- osaa selittää, millaisia johtopäätöksiä voi ja ei voi tehdä valittuun tilastolliseen testiasetelmaan liittyvän p-arvon
pohjalta

Työmäärä toteutustavoittain
Osallistuminen luennoille 24 h (4 h/viikko)
Osallistuminen harjoituksiin 24 h (4 h/viikko)
Viikottainen itsenäinen opiskelu 36-72 h (6-12 h/viikko)
Osallistuminen ja valmistautuminen kokeisiin 4-40 h

Kurssin asema
Perusopinnot Matematiikan sivuaineen valinnainen kurssi.
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Sisältö
- todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt- tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat-
odotusarvo, otoskeskiarvo ja suurten lukujen laki- varianssi, otosvarianssi ja normaaliapproksimaatio-
stokastinen riippuvuus ja korrelaatio- datan kuvaileminen tunnuslukujen ja histogrammin avulla-
todennäköisyysjakauman parametrien estimointi- tilastollisen luottamusvälin käsite- priorijakauma,
uskottavuusfunktio ja posteriorijakauma- yksinkertaisten tilastollisten hypoteesien testaaminen

Oppimateriaali
Luentomoniste. Suositeltavaa taustalukemista: Sheldon M Ross, Introduction to Probability and Statistics for
Engineers and Scientists (5. p), Academic Press 2014.

Tarkemmat tiedot kurssin toteutuksesta kurssin oppimisympäristössä MyCoursesissa ennen kurssin alkua.

Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0502 (https://mycourses.aalto.fi
/course/search.php?search=MS-A0502).
Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

Markku Malmivuori

75 euroa

Maksut ja peruutusehdot (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/)

Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille maksutta WebOodissa.

Ilmoittautumisaika tälle kurssille alkaa 4.7. klo 9.00. 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 (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi)

Ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/registration/)

Ilmoittautusaika kurssille päättyy
8.8.

Jokin yliopistotason matematiikan kurssi, esim. MS-A000X Matriisilaskenta tai MS-A010X Differentiaali- ja
integraalilaskenta 1 tai vastaavat tiedot.

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.
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24.07. -27.08.

Otaniemen kampus, Espoo

Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=MS-A0502&
html=1). Klikkaa kurssin nimeä linkistä avautuvan sivun alalaidassa, niin löydät tiedot opetusajoista ja -paikoista.
Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tietoa tekniikan alan tenteistä. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/technology/)

Kurssi on Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun järjestämä. Kurssille otetaan myös Avoimen yliopiston
opiskelijoita.

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

Ersättande prestationer: Ersätter kurser Mat-1.2600 och Mat-1.2620. Kan ersättes med kurser MS-A050X
Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik / First course in probability and statistics, MS-A0510 Mathematics 3.

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Matematiikka - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Tuotantotalouden perusteet, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Logistiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: MBA, KTM Mikko Tarkkala
Tunniste: A35A00310

Osaamistavoitteet
Kurssilla tutustutaan teollisuus- ja palveluyritysten toimintojen ohjaukseen, sekä tuotannon, markkinoinnin,
materiaalihallinnon ja yritysjohdon yhteistyön merkitykseen yrityksen tuloksen kannalta.

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 48 h
Demonstraatiot/ menetelmäluennot 24 h
Harjoituspaketit 48 h
Tenttiin valmistautuminen 37 h
Tentti 3 h

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet

Business Technology sivuopintokokonaisuuden kurssi (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/)

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.

Oppimateriaali
1. Krajewski, Ritzman & Malhotra (2012) Operations Management (10th ed.). ISBN 978-0-273-76683-4,
(Opettaja antaa lisätietoja kurssikirjan mahdollisesti muista sopivista painoksista kurssin alkaessa
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2. Luentomateriaali.

Kurssin kotisivu
MyCourses A35A00310 Tuotantotalouden perusteet

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A35A00310 (https://mycourses.aalto.fi/course
/search.php?search=A35A00310)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)

MBA, KTM Mikko Tarkkala

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 1.6.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

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

Ei edeltäviä opintoja.

1. Teoria- ja menetelmäluennot 72h
2. Pakolliset harjoituspaketit (40%)
3. Tentti (60%). Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja
kurssikirjallisuuteen

Aika
1.6.-1.9.2018,  perjantai-lauantai opetus,  ei opetusta 1.7.- 2.8.
opetusta perjantaisin klo 16.00-20.00 ja lauantaisin klo 10.00-17.00

Opetuspäivät  ja -paikat
pe 1.6. luokka A-301
la 2.6. luokka C-350

pe 15.6. luokka A-301
la 16.6. luokka C-350

pe 29.6. luokka C-350
la 30.6. luokka C-350

pe 3.8. luokka C-350
la 4.8. luokka C-350
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pe 17.8. luokka C-350
la 18.8. luokka C-350

pe 31.8. luokka E-127
la 1.9. luokka C-350

Luokat A-301 ja C-350 Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Luokka E-127 Chydenia-rakennus, Lapuankatu 2, Helsinki

Paikka
Töölön kampus, Helsinki

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentti
Kurssin tentti on tiistaina 11.9.2018 klo 16.00-19.00
1. uusintatentti on torstaina 11.10.2018 klo 16.00-19.00
2. uusintatentti on torstaina 8.11.2018 klo 16.00-19.00

Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa.
Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

lb

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Tuotantotalous - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Verotuksen perusteet, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Verotus Yritysjuridiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: OTK/OTM Ilkka Lahti
Tunniste: A32C060

Osaamistavoitteet
Kurssin jälkeen opiskelijalle on muodostunut jokaiselle KTM:lle tarpeelliset perustiedot Suomen
verojärjestelmästä. Tämä perustietotaso luo pohjan myöhemmille vero-oikeuden opinnoille.

Kurssin asema
KTK-tutkinto, yritysjuridiikan erikoistumisopinnot Aalto kurssi

Työmäärä toteutustavoittain
Yhteensä 160 h, luennot 24 h, valmistautuminen luennoille 36 h, valmistautuminen tenttiin 97 h, tentti 3 h

Sisältö
Kurssilla tutustutaan tuloverotusta säänteleviin yleisiin verotusperiaatteisiin ja –käsitteisiin.Lisäksi keskitytään
erityisesti yritysten, niiden omistajien ja sijoitustoiminnan verokohtelun pääpiirteisiin. Kurssi antaa lisäksi
perustiedot verotusmenettelystä ja arvonlisäverotuksesta.

Kirjallisuus
1.Niskakangas Heikki (2014) Johdatus Suomen verojärjestelmään, ISBN 9789521424069
2. Kukkonen, Matti – Walden, Risto (2015): Elinkeinoverolaki käytännössä, 3. uudistettu painos, ISBN
9789521427268, s. 1-230.

Kurssin oppimisympäristö: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32C060
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32C060)
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Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

OTK/OTM Ilkka Lahti

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 14.00
Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Yritysjuridiikan perusopintoja tai kurssi Yritysjuridiikan perusteet 32A00130

1. Luennot 24 h
2. Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta, luennoilla jaettavasta materiaalista sekä luennoista. Luennot ovat
olennainen osa tenttiä.

Luennot 20.8.-30.8. ma, ke ja to klo 16:15-19:30
sali kaikkina opetuskertoina E-341 Arkadiarakennus Lapuankatu 2 paitsi to 30.8. C-350 päärakennus
Runeberginkatu 14-16

TÖÖLÖN KAMPUS

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Kurssin tentti on 11.9. klo 16-19
1. uusintatentti 18.10. klo 16
2. uusintatentti 20.11. klo 16

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.
Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

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

mo
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Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Oikeustiede - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Viestintä ja projektinhallinta, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Projektinhallinta Viestintä Yritysviestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Tohtorikoulutettava Mia Leppälä
Tunniste: A71A00300

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija
•    ymmärtää projektinhallinnan perusosaamisen merkityksen osana yrityksen liiketoiminnan päämäärien
saavuttamista
•    hahmottaa projektityöskentelyn ongelmanratkaisutilanteena, jossa pyritään tunnistamaan asiakasyrityksen
ongelma, luomaan siihen perusteltu ratkaisu sekä rakentamaan hyvä ja  luottamuksellinen asiakassuhde
•    tunnistaa projektien elinkaaren päävaiheet toteutusta edeltävistä valinnoista projektin organisointiin,
toteutukseen ja onnistumisen arviointiin
•    osaa viestiä projektien eri sidosryhmille tilanteittain vakuuttavasti sekä kirjallisesti että suullisesti
•    osaa suunnitella ja hallita sekä omaa että projektien ajankäyttöä tehokkaasti.

Kurssin asema
KTK-tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet: pakollinen, ensimmäisenä opiskeluvuotena suoritettavaksi
suunniteltu kurssi.
Kurssin taso: Perusopinnot

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot: 12 h, pakollinen läsnäolo. Pienryhmäopetus: 15 h, aktiivinen läsnäolo. Harjoitustehtävät: 143 h.

Sisältö
Kurssilla perehdytään erityyppisiin projekteihin sekä niiden suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen. Keskeisiä
sisältöjä ovat muun muassa projekteihin liittyvien tehtävien tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen sekä
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projektin onnistumisen edellytykset ja haasteiden hallinta. Kurssi kehittää ongelmanratkaisu- ja
argumentointitaitoja sekä sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen liittyviä taitoja. Lisäksi kurssi perehdyttää
tiimityötaitoihin ja projektinhallinnan digitaalisiin työkaluihin ja virtuaaliseen yhdessä työskentelyyn. Kurssilla
opitaan ymmärtämään myös niitä viestinnällisiä, inhimillisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen
tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä projektien lopputuloksiin että jokaiseen viestintätilanteeseen.

Kirjallisuus
Tiedot opettajalta.

Kurssin oppimisympäristö
Opiskelijoille muodostuu oikeus kurssin MyCourses-verkkotilaan ilmoittautumisen jälkeen,
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A71A00300 (https://mycourses.aalto.fi/course
/search.php?search=A71A00300)
MyCourses-verkkotilaan kirjaudutaan Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies
/datasystem/) avulla, joita tarvitset opinnoissasi.

Tohtorikoulutettava Mia Leppälä

Ilmoittautuminen kurssille alkaa 11.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen kurssille päättyy 9.8.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.
Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja (4 paikkaa) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille
( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/)).

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ei edeltäviä opintoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

1. Projektinhallintatesti (yksilötehtävä, 10 % kurssin arvosanasta)
2. Projektisuunnitelma (tiimitehtävä, 15 % kurssin arvosanasta)
3. Projektikokous ja sisäinen muistio (tiimitehtävä, 15 % arvosanasta)
4. Raportointi: esitys (tiimiesitys, tiimitehtävä, 20 % arvosanasta)
5. Tiedote projektista (tiimitehtävä, 10 % arvosanasta)
6. Lopputentti (yksilötehtävä, 30% arvosanasta)

Kurssin työmuotoja ovat viikoittaiset harjoitukset (pienryhmätehtäviä, yksilötehtäviä). Luennoille osallistuminen
on siten välttämätöntä. Kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Kurssilla luennoivat ja workshop-
työskentelyä ohjaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava Mia Leppälä.

Huomattava osa harjoitustöistä tehdään ryhmätöinä, joista saadaan tiimikohtainen arvosana. Luentoaikataulun
ulkopuolelta on syytä varata runsaasti aikaa ryhmätyöskentelyyn. Opiskelijat sijoitetaan etukäteen
harjoitusryhmiin.
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Aika:

To 16.8., ti 21.8., to 23.8., ti 28.8., to 30.8., ti 4.9., to 6.9. ja ti 11.9. klo 16.30-19.00.

Sali: tieto muutettu 20.8.2018:

(16.8. E-122)
ti 21.8. E-124
to 23.8. E-124
ti 28.8. E-124
to 30.8. E-107
ti 4.9. E-127
to 6.9. E-127
ti 11.9. E-127

Töölön kampuksella Arkadia-rakennuksessa (Lapuankatu 2, Helsinki).

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä opetus. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa.

Kurssi korvaa KTK-tutkinnossa A71A00200 Yritysviestinnän perusteet – kurssin.

MR

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Täytä hakulomake
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Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Viestintä - koulutus muualla

Lisää muistilistalle

Avoin yo, Viestintä ja projektinhallinta, kesä 2018 - Aalto-yliopisto, A... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.79537469151

4 of 4 10/10/2018, 11:12 AM



(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Yhtiöjuridiikka, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Yritysjuridiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: OTK, VT Kalle Kyläkallio
Tunniste: A32C26000

Osaamistavoitteet
Kurssi antaa perustiedot eri yritysmuodoista, niiden rahoituksesta, organisaatiosta ja toiminnasta sekä
osakkaiden ja johtotehtävissä toimivien vastuusta.

Kurssin asema
KTK-tutkinto,Aalto kurssi

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 24 h, itseopiskelu 133 h, tentti 3 h, yhteensä 160 h

Sisältö
Kurssi sisältää yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin ja avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin liittyvän keskeisen
lainsäädännön.

Kirjallisuus

Immonen, Raimo & Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2012

Wilhelmsson, Thomas & Jääskinen, Niilo: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. 2001. myös vanhempi painos käy

Kurssin oppimisympäristö: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32C26000
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32C26000)
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Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

OTK, VT Kalle Kyläkallio

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 14.00
Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

Yritysjuridiikan perusopintoja tai kurssi Yritysjuridiikan perusteet 32A00130

1. Luennot 24 h
2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

Ma 20.8, ti 21.8, ke 22.8, ma 27.8, ti 28.8 ja ke 29.8 klo 16.15-19.30 sali H-324 Chydeniarakennus
Runeberginkatu 22-24

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Kurssin tentti on 12.9.  klo 16-19
1. uusintatentti 11.10. klo 16
2. uusintatentti 20.11. klo 16

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja
Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

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

Korvaavuudet: Kurssi korvaa kurssin 32E11000 Yhtiöoikeus. Kurssia ei voi suorittaa mikäli on suorittanut
aiemmin kurssin 32E11000 Yhtiöoikeus.

mo
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Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Oikeustiede - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle

Avoin yo, Yhtiöjuridiikka, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliopisto, Avoi... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.66240420985
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Yritysjuridiikan perusteet, iltakurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Yritysjuridiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: OTK, VT Kalle Kyläkallio
Tunniste: A32A00130

Osaamistavoitteet
Kurssilla annetaan perustiedot yritysjuridiikan merkityksestä yritykselle sekä juridisen osaamisen
hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Kurssi antaa valmiudet liiketaloudellisten toimenpiteiden saattamiseen
juridisesti pitävään muotoon.

Kurssin asema
KTK-tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet Aalto kurssi

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 24 h, tentti (100 %) 3 h, itseopiskelu 133 h, yhteensä 160 h.

Sisältö
Kurssilla perehdytään oikeusnormeihin osana yrityksen toimintaympäristöä, selvitetään lainsäädännön
merkitystä yrityksen toiminnan järjestämisessä sekä tutustutaan keskeisimpään liike-elämää sääntelevään
normistoon.

Kirjallisuus
Hoppu, Esko - Hoppu, Kari (2016). Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet ISBN 978-952-14-2516-5

Kurssin oppimisympäristö:  https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32A00130
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A32A00130)
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Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

OTK, VT Kalle Kyläkallio

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 14.00
Ilmoittautuminen päättyy 16.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ( ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi
/fi/courses/summer_business/)).

1.Luennot 24 h
2.Tentti (100 %) Tenteissä kuulustellaan sekä luennot, mahdollinen luentomateriaali että kurssikirjallisuus.

Ma 14.5, ti 15.5, ke. 16.5, ma 21.5, ti 22.5 ja ke 23.5 klo 16.15-19.30 sali E-341 Arkadiarakennus Lapuankatu 2

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Kurssin tentti on 5.6. klo 16-19
1. uusintatentti 2.8. klo 16
2. uusintatentti 11.9. klo 16

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja
Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz)

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

mo

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku
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Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Oikeustiede - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle

Avoin yo, Yritysjuridiikan perusteet, iltakurssi, kesä 2018 - Aalto-yliop... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.27534026326
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Yritysvastuu ja -etiikka, iltaluentokurssi, kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Johtaminen Yritysetiikka Yritysvastuu

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Santiago Martinez
Tunniste: A21A00410

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi | englanti

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yritysvastuun ja yritysetiikan keskeiset käsitteet, ymmärtää yritysvastuun
roolin liiketoiminnassa ja yrityksen eri toiminnoissa sekä osaa pohtia yrityksen roolia yhteiskunnassa,
vastuullisuuden vaikutusta yrityksen taloudelliseen menestymiseen ja vastuullisuuskysymysten liittymistä omaan
työuraansa.

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 24 h, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt ja kirjalliset työt 56 h.

Kurssin asema
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon peruskurssi (liiketoimintaosaamisen perusteet).

Sisältö
Yritysvastuun sisältö, yrityksen rooli yhteiskunnassa, organisaation strateginen ja operatiivinen yritysvastuu,
henkilökohtainen etiikka.

Oppimateriaali
Oppimateriaali on saatavissa kurssin MyCourses-verkkoalueelta, ks. seuraava kohta.

Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A21A00410

Avoin yo, Yritysvastuu ja -etiikka, iltaluentokurssi, kesä 2018 - Aalto-y... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.54471128923

1 of 3 10/10/2018, 10:42 AM



(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A21A00410). Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten
(http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla.

Santiago Martinez

Huom. kurssiaikataulua muutettu 9.4.2018, ks. "opetuksen aika ja paikka".

Ilmoittautuminen alkaa 10.4.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 21.5.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Huom. kurssille on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille (
ilmoittautuminen WebOodissa, ks. ohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/summer_business/)).

Ei edeltäviä opintoja.

1. Luennot 24h. Opettaja MSc(SocSci) ja MBA (Helsinki School of Econ and Bus Adm) Santiago Martinez.
Opiskelijan on oltava luennoilla läsnä 75% opetuskerroista, jotta voi saada hyväksytyn tuloksen kurssista.

2. Harjoitustyöt.

3. Kirjallisuus.

4. Oppimispäiväkirja.

Opetuskieli
Suomi. Kurssin materiaalit ovat suurimmaksi osaksi englanniksi.

Huom. aikataulua muutettu 9.4.2018!

Uusi aikataulu: ma 21.5, ti 22.5., ke 23.5., to 24.5., ma 4.6., ti 5.6. klo 16.30-19.30.
Paikka: Opetus Töölön kampuksella osoitteessa Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16,
Helsinki seuraavasti:
Sali A-301: 21.5. ja 4.6.
Sali A-401: 22.5., 23.5., 24.5., 5.6.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)
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Korvaavuudet: Korvaa kurssin 51A00110 Liike-elämän etiikka. Tutkintoon voi sisällyttää vain toisen näistä
opintojaksoista.

MR

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Johtaminen - koulutus muualla
Filosofia - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Espanja 1 - työelämän espanjaa (alkeet), kevät/kesä 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Espanja Espanjan Kieli

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kevät 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Javier Gonzalez Garcia
Tunniste: ALC-2001

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuasi:
- pystyt selviytymään espanjan kielellä työ- ja arkielämän tavallisimmissa viestintätilanteissa.
- osaat ilmaista itseäsi tuttuja fraaseja käyttäen arki- ja työelämän tilanteissa, mm. esittelemään
itsesi, vastaamaan omaa työtäsi ja taustaasi koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja laatimaan
lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.
- osaat tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran espanjankielisten maiden tapakulttuurin erityispiirteitä.

Työmäärä toteutustavoittain
- kontaktiopetus 24-36 h (kurssista järjestetään Aalto-yliopistossa erilaisia toteutuksia, joissa
kontaktiopetusmäärä voi
vaihdella. Osassa toteutuksista enemmän verkko-opetusta)
- opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45-57 h, riippuen
toteutuksesta.

Kurssin asema
Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot.

Jatkokursseja kesällä!
Halutessasi sinulla on mahdollisuus jatkaa saman opettajan kursseilla kesällä seuraavasti:

Espanja 2 (3 op) (https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.52539673385)
Espanja 3A (3 op) (https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.39450032758)
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Sisältö
Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja
työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.

Oppimateriaali
Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop (2015) Ventana 1. Saatavana myös digikirjana.

Kurssin oppimisalusta: MyCourses. Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies
/datasystem/) avulla.

Javier Gonzalez Garcia

Ilmoittautuminen alkaa 29.11.2017 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 01.04.2018 klo 23.59

Rekisteröidy ensin Aimo-ilmoittautumispalvelun käyttäjäksi: ilmoittautumisohjeet (http://avoin.aalto.fi/fi/courses
/registration/)

Ilmoittaudu kurssille (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi) Aimo-palvelussa.

Huom. Jos olet Kauppakorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, voit ilmoittautua
WebOodissa maksuttomalle paikalle 12.3.2018 klo 15.00 alkaen (huom. kellonaika muutettu järjestelmäsyistä).
Ilmoittautuminen päättyy 1.4.2018. Maksuttomia paikkoja on vain Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ja
lukumäärä on 10.

Säännöt, maksut ja peruutusehdot. (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/fees/) Opintomaksu on kurssikohtainen ja
se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

0-taso (ei edeltäviä opintoja)

CEFR-taso (http://avoin.aalto.fi/fi/courses/languages/): Lähtötaso: 0-taso (ei edeltäviä opintoja)
Tavoitetaso: A1

1. Luennot 36 h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Pakollinen läsnäolo 80 %, jotta kurssista voi
saada loppuarvosanan. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (20 %)
3. Kuullunymmärtämistesti (10 %)
4. Kirjallinen tentti (60 %)

Luentoajat:
Opetus klo 16.30-19.30 seuraavina päivinä:
Ma 9.4.
Ke 11.4.
Ma 16.4.
Ke 18.4.
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Ma 23.4.
Ke 25.4.
Ke 2.5.
Ma 7.5.
Ke 9.5.

Sali A-306. Sali sijaitsee Töölön kampuksella (Runeberginkatu 14-16, Helsinki).
Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentit:

1. Kirjallinen tentti viimeisellä luentokerralla.
2. Rästitenttimahdollisuus 12.6.2018 klo 16.00-18.00 Avoimen yliopiston tenttitilaisuudessa.

Tietoa tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/)

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

Korvaavuudet: korvaa kurssin LC-2110 Työelämän espanjan perusteet 1 (3 op)

Opetuskieli: Suomi ja espanja. Joissakin ryhmissä tukikieli voi olla englanti.

MR

Aalto-yliopisto avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 294429292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kevät 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Open Uni, Basics of Service Design (May-June), summer 2018

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Helsinki

Muotoilu

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2018
Opetuskieli: englanti
Koulutuksen laajuus: 2 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 30,00 euroa
Opettaja: Dr. Helena Sustar, Postdoctoral Researcher
Tunniste: AMUO-C3006

Content
The course first, introduces what service design is and what are its principles. Different service design tools are
introduced via design process and tested in practical exercises. Co-design principle is presented in more detail
and practiced. Second, the importance of meaning and customer experiences are studied and experienced.
Third, service design prototyping is carried out at the workshop thought revising all service design principles.
Finally, learnings from the course are visualised in a service design manner.

Study material
Will be announced at the first lecture.

Course Homepage
Website in the MyCourses system (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=AMUO-
C3006): Visible to the registered students when the course starts. Intructions how to activate your Aalto
username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).

Learning Outcomes
Participants will learn all the basic theory related to service design field. Through, literature will get familiar with
the field terminology and authors. And via practical work of prototyping you will adopt some of the most common
service design tools.

Status of the Course
School of Arts, Design and Architecture
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Bachelor of Arts, Design

Dr. Helena Sustar, Postdoctoral Researcher

Registration for the course starts on 11.4.2017 at 13.00.

Registration instructions
Online registration for the course (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process.

Student places for the course: 25

Assessment Methods and Criteria
80% attendance, all practical work tasks and successfully completed final assignment.

Language of Instruction
English

Course dates and time
8.5.-19.6.2018

Tuesday: 8.5. from 17:30 to 20:00 (Lecture 1)
Tuesday: 15.5. from 17:30 to 20:00 (Lecture 2)
Tuesday 22.5. from 17:30 to 20:00 (Lecture 3)
Tuesday 29.5. from 17:30 to 20:00 (Lecture 4)
Tuesday 5.6. from 17:30 to 20:00 (Lecture 5)
Saturday 16.6. from 09:00 to 16:00 (Lecture 6,7 and 8)
Tuesday 19.6. from 17:30 to 20:00 (Lecture 9)

Room
Aalto University, School of Business, Runeberginkatu 14-16, Töölö campus, Helsinki
Room A-309

This course is organized by the Aalto University Open University. The quality and contents of the teaching at the
Open University corresponds to those of the degree education of Aalto University.

HH

Aalto University Open University Office
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E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2017-2018

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2018

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Taideteollinen ala - koulutus muualla
Viestintä - koulutus muualla
Graafinen ja viestintätekniikka - koulutus muualla
Muotoilu - koulutus muualla
Yrittäminen - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Business Communication Skills, Summer 2018

Aalto University, Open University

Helsinki

Communication English Business Communication

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 3 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Contact teaching
Form of learning: Supervised learning
Tuition fee: 45 euros
Responsible teacher: M.A. John Leo
Identifier: A61A00200

Content
This highly interactive and task-oriented course provides a clear insight into what constitutes effective oral and
written business communication in a fast-paced global business environment. 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.

Study Material
1. Teaching materials prepared by the lecturer.
2. Munter, Mary: Guide to Managerial Communication. , 7-10th ed.

Course Homepage
Website in the MyCourses system (http://mycourses.aalto.fi/). Intructions how to activate your Aalto
username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).

Learning Outcomes

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

Open Uni, Business Communication Skills, Summer 2018 - Aalto Uni... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.20409575246

1 of 3 10/10/2018, 11:11 AM



4. critically assess their own and others’ business communications

Workload
Lectures, 24 hours (minimum 18h), preparation for lectures, seminars and consultation sessions, 48 hours;
preparing assignments, 90 hours.

Status of the Course
Mandatory common core studies, BSc degree.
Level of the Course: Core course, BSc degree.

M.A. John Leo

Registration starts 11.4.2018 at 12.00.

Registration ends 30.4.2018 at 23.59.

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places (4) for Aalto University School of Business degree
students ( registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course  (https://openregistration.aalto.fi/)

Student places: 22/course.

Prerequisites

Starting level: B2 ( CEFR Levels (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)). 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.

Assessment Methods and Criteria

1. Assignments (90%): written request (analysis and request); persuasive presentation (outline and reflection
paper); in-class timed assignment; team presentation and critical appraisal. 24 hours. The first lecture of this
course is absolutely compulsory attendance and you must be present then. Although it is highly
recommended that you attend all the course lessons (24 hours), it is only compulsory that you attend for 18
hours. Teacher M.A. John Leo.

Students are expected to have read the Munter book before the course begins.

2. Class contribution (10%): preparedness for class, participation in class discussions and class attendance.

Language of Instruction
English

Lectures: Mon 7.5., Mon 14.5., Tue 15.5., Mon 21.5., Tue 22.5., Mon 28.5., Tue 29.5., Mon 4.6. at 17.00- 19.15.
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Room A-308 situated in the School of Business Main Building, Runeberginkatu 14-16, Töölö campus, Helsinki.
The first lecture of this course is absolutely compulsory attendance and you must be present then. It is not
possible to attend the other lectures if you miss the first lecture.

Teaching Locations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/)

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

Substitutes for Courses: 61A00100 Business Communication (6 cr)

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

Aalto University Open University Office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 02 944 29292

Application

Open University 2017-2018

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer 2018

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Communication - education elsewhere

Fill in application Add to shortlist
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Entrepreneurship and Innovation Management, Summer 2018

Aalto University, Open University

Helsinki

Yrittäjyys

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time: Day time teaching
Mode of teaching: Contact teaching
Form of learning: Supervised learning, Blended learning
Tuition fee: 90 euros
Responsible teacher: Johannes Gartner, D. Sc.
Identifier: A25C00100

Learning Outcomes
At the end of this course, students are expected to have developed an understanding of two principal issues that
entrepreneurial businesses entering new markets face: (1) market and competitive analysis and (2) strategic
positioning.

Workload
1. Classroom hours 8 h
2. Preparation of individual assignments 72 h
3. Preparation of group work assignments 80 h

Status of the Course
BSc degree, specialisation studies in management, a compulsory course. Management Minor studies in
Candidate level (available only in Finnish) (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/).

Content
The course applies a ´’blended learning’ approach, that is, a combination of online contents and classroom
teaching. It is also possible to complete the whole course online.

Study Material
The materials necessary for completing the course will be available on MyCourses. Students can also use the
following (optional) textbook to support their learning:

Open Uni, Entrepreneurship and Innovation Management, Summer 20... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.61145534238
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Besanko, David, Dranove, David, Shanley, Mark, & Schaefer, Mark (2013). Economics of Strategy. 6th Edition
International Student Version. Wiley.

Course Homepage: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A25C00100
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A25C00100)

How to activate your Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).

Johannes Gartner, D. Sc.

Registration for this course starts 10.04.2018 at 12.00.
Registration for this course ends 21.05.2018 at 23.59.

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

Individual assignments 50%. Team assignments 50%.

Lectures in class:

Mon 28.5. and Mon 18.6. at 16.30-20.00. Add to this online studying.

Room: A-407, School of Business Main Building, Runeberginkatu 14-16, Töölö campus, Helsinki.

Teaching Locations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/)

Language of Instruction: English

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

Aalto University Open University office
E-mail: E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: Telephone: 02 944 29292

Application

Open University 2017-2018

Study programmes
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Application period: Continuous application , Summer 2018

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Entrepreneurship - education elsewhere

Fill in application Add to shortlist
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Finnish 1A, evening course, summer 2018

Aalto University, Open University

Helsinki

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 2 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Contact teaching
Form of learning: Supervised learning
Tuition fee: 30 euros
Responsible teacher: Nelli Karkkunen
Identifier: ALC-7311

Description also available in: Finnish

The course Finnish 1A is organized by Aalto University Open University http://avoin.aalto.fi/en
(http://avoin.aalto.fi/en/)

Learning Outcomes
At course completion, you will be able:
-        to pronounce Finnish intelligibly
-        to understand the main words used in your environment
-        to introduce yourself and tell about your general background and current situation using ordinary phrases
-        to manage in Finnish in common social situations and services on and off campus
-        and to compose brief messages on everyday topics using language aids.
-        You will also know some of the particular features of Finnish customs and communication

Workload
Teaching in group 24 hrs
Independent work 30 hrs

Content
-  Acquiring the rudimentary vocabulary of everyday life (greetings and introductions; lands, languages and
peoples; numbers, expressions of time, food, weather, university studies, family, and describing persons).
-  Learning the basic structures of the language (phonetics, vowel harmony, consonant gradation, interrogative
and answer clauses, the singular partitive and genitive, possessives (-lla on), and verb types 1–3.
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-  Practising routine service and social situations.

Study Material
Gehring, Sonja - Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 1, Chapters 1 - 4 ISBN 978-951-792-543-3 and extra
material by the teacher

Course Homepage
Website in the MyCourses system (http://mycourses.aalto.fi/): Visible to the registered students when the
course starts. You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) for
logging to MyCourses system.

Nelli Karkkunen

Registration for this course starts on 11.4.2018 at 12.00
Registration for this course ends on 14.5.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course  (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

The number of participants is limited to 40.

This course is organized by the Aalto University Open University. The requirements of the course are the same
as in the degree studies at Aalto University Language Centre.

Prerequisites

This course is intended for beginners. No previous knowledge in Finnish language is required.

CEFR level
Starting level: 0,Target Level: A1
More information on CEFR levels (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)

Assessment Methods and Criteria

Passing the course requires regular attendance (max. two absences allowed), active participation in class and
completion of the given homework. Written examination. The weight of the different assignments in the final
evaluation is specified at the start of the course.

Language of Instruction
English and Finnish

Teaching time
14.5.-20.6. 2018, Mondays and Wednesdays at 16.30-18.00

Classroom
E-127, Arkadia Building, address: Lapuankatu 2, 1st floor , Helsinki
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Place
Töölö Campus, Helsinki

Teaching Locations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/)

Examinations
The examination of the course will be held on Tuesady 26.6.2018 at 16.00-18.00
The re-examination will be held on Thursday 2.8.2018 at 16.00-18.00

Information about exams (http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/)

How to activate your Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).

LB

Aalto University Open University Office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 02 944 29292

Application

Open University 2017-2018

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer 2018

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Languages - education elsewhere

Fill in application Add to shortlist
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Aalto University, Open University

Helsinki

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 2 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Contact teaching
Form of learning: Supervised learning
Tuition fee: 30 euros
Responsible teacher: Nelli Karkkunen
Identifier: ALC-7312

Description also available in: Finnish

The course Finnish 1B is organized by Aalto University Open University http://avoin.aalto.fi/en/
(http://avoin.aalto.fi/en/)

Learning Outcomes
On completing the course, you will be able:
- to talk in general terms about your daily routine and where you live
- to participate in simple conversations related to course topics with a supporting partner
- to find the main information needed on course themes from short texts (notices, etc.)
- to function in routine services and make basic enquiries.
- You will also know some basic features about housing and daily life in Finland

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

Content
- Expanding the vocabulary of common life (daily routines, telling time, shopping, housing, leisure time, travel,
hotels).
- Expanding knowledge of basic Finnish structures (verb types 4–5, locative cases, second-person imperatives,
general parts of speech, demonstrative pronouns).

Open Uni, Finnish 1B, evening course, summer 2018 - Aalto Universit... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.72230329285
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- Practising simple conversations and routine service situations.

Study Material
Gehring, Sonja and Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 1, Chapters 5 - 7 ISBN 978-951-792-543-3 and extra
material provided by the teacher

Course Homepage
Website in the MyCourses system (http://mycourses.aalto.fi/): Visible to the registered students when the
course starts. You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) to be able
to log in to MyCourses system.

Nelli Karkkunen

Registration for this course starts on 11.4.2018 at 12.00
Registration for this course ends on 31.7.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course  (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

The number of participants is limited to 30.

This course is organized by the Aalto University Open University.The requirements of the course are the same
as in the degree studies at Aalto University Language Centre.

Prerequisites
Course Finnish 1A (Kie-98.7011 or Ako-98.7011or LC-7311) or equivalent knowledge

CEFR level
Starting level A1,Target level A1.2
More information on CEFR levels (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)

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

Language of Instruction
English and Finnish

Teaching time
31.7.-6.9. 2018, Tuesdays and Thursdays at 16.30-18.00

Classroom
C-331, classroom  C-331 is located in the Main Building of School of Business, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
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Place
Töölö Campus, Helsinki.

Teaching Locations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/)

Examinations

There are oral and written examination in this course. The oral examination is arranged together with the
teacher.

The examination of the course will be held on Tuesday 11.9.2018 at 16.00-18.00
The re-examination will be held on Thursday 18.10.2018. at 16.00-18.00

Information on exams (http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/)

How to activate your Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).

LB

Aalto University Open University Office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 02 944 29292

Application

Open University 2017-2018

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer 2018

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Languages - education elsewhere

Fill in application Add to shortlist
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Aalto University, Open University

Helsinki

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 2 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Contact teaching
Form of learning: Supervised learning
Tuition fee: 30 euros
Responsible teacher: Leena Kuivanen
Identifier: ALC-7321

Description also available in: Finnish

The course Finnish 2A is organized by Aalto University Open University http://avoin.aalto.fi/en
(http://avoin.aalto.fi/en/)

Learning Outcomes
On completing the course, you will be able:
- to talk in general about your dining habits and to manage in a restaurant using ordinary phrases
- to talk about your typical days of work or study and about past events
- to participate in quite simple conversations relating to course topics with a supporting partner and to express
your opinions using common phrases
- to ask road directions and understand straightforward responses
- to understand and produce short written messages on work or study day situations using language tools.
- You will know some of the main features of spoken Finnish
- and know some Finnish customs related to the workday and to making visits.

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

Content
- Extension of the basic vocabulary (food, celebrations, asking and giving street directions, work, study,

Open Uni, Finnish 2A, evening course, summer 2018 - Aalto Universit... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.19612941724
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restaurants, travel, clothes).
- Increasing Finnish grammar comprehension (mass nouns and the partitive case, postpositions, objects,
imperfect negative conjugation, ‘mennään’, the case government of common verbs).
- Familiarisation with key features of spoken Finnish.
- Simple conversational drills related to social life or to errands and transactions, especially in a work context

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 ISBN 978-951-792-477-1
and extra material provided by the teahcer

Course Homepage
Website in the MyCourses system (http://mycourses.aalto.fi/): Visible to the registered students when the
course starts. You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) to be able
to log in to MyCourses system.

Leena Kuivanen

Registration for this course starts on 11.4.2018 at 12.00
Registration for this course ends on 14.5.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course  (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

The number of participants is limited to 40.

This course is organized by the Aalto University Open University. The requirements of the course are the same
as in the degree studies at Aalto University Language Centre.

Prerequisites
Course Finnish 1B (Kie-98.7012 or Ako-98.7012 or LC-7312) or equivalent knowledge

CEFR level
Starting level A1.2, Target level A1.3
More information on CEFR levels (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)

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

Language of Instruction
English and Finnish

Teaching time
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14.5.- 20.6.2018, Mondays and Wednesdays, at 16.30-18.00

Classroom
Mon 14.5.- Mon 4.6. classroom C-331
Wed 6.6.- Wed 20.6., classroom A-309

Classrooms C-331 and A-309 are located in the Main Building of School of Business, Runeberginkatu 14-16,
Helsinki

Place
Töölö Campus, Helsinki.

Teaching Locations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/)

Examinations

The examination will be held on Tuesday 26.6.2018 at 16.00-18.00
The re-examination will be held on Wednesday 1.8.2018 at 16.00-18.00

Information about exams (http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/)

How to activate your Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).

lb

Aalto University Open University Office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 02 944 29292

Application

Open University 2017-2018

Study programmes

Application period: Continuous application , Spring 2018

Application period closed

Application period: Continuous application , Summer 2018

Application period closed

Fill in application Add to shortlist
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Aalto University, Open University

Helsinki

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 2 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Contact teaching
Form of learning: Supervised learning
Tuition fee: 30 euros
Responsible teacher: Leena Kuivanen
Identifier: ALC-7322

Description also available in: Finnish

The course Finnish 2B is organized by Aalto University Open University http://avoin.aalto.fi/en/
(http://avoin.aalto.fi/en/)

Learning Outcomes
On completing the course, you will be able:
- to describe your state of health, and talk about your free time, hobbies and past events
- to participate in simple conversations related to social life or to running errands and involving an immediate
situation or a past experience
-  to retrieve information needed for course topics (on recreational opportunities, for example) from various
sources
- and you will know some of the main features of Finnish recreation and pastimes.

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

Content
- Further additions to the vocabulary of daily life (health and illness, free time, hobbies).
- Increased comprehension of Finnish grammar (object forms for continual processes, ‘täytyä’, ‘MA infinitives’
(-maan/-massa/-masta), ‘-minen’ gerunds, imperfect negative conjugations).

Open Uni, Finnish 2B, evening course, summer 2018 - Aalto Universit... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.995835360010

1 of 3 10/10/2018, 11:18 AM



- Practising simple conversations for social life or errands and transactions, especially for verbal fluency.

Study Material
Gehring, Sonja and Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 2, Chapters 2-4  (ISBN 978-951-792-477-1) and extra
material provided by the teacher

Course Homepage
Website in the MyCourses system (http://mycourses.aalto.fi/): Visible to the registered students when the
course starts. You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) to be
able to log in to the MyCourses system.

Leena Kuivanen

Registration for this course starts on 11.4.2018 at 12.00
Registration for this course ends 30.7.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course  (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process.

The number of participants is limited to 40.

This course is organized by the Aalto University Open University. The requirements of the course are the same
as  in the degree studies at Aalto University Language Centre.

Prerequisites
Course Finnish 2A (Ako-98.7021 or Kie-98.7021 or LC-7021 ) or equivalent knowledge

CEFR level
Starting level A1, target level A1
More information on CEFR levels (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)

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

Language of Instruction
Finnish and English

Teaching time
30.7.-5.9.2018, Mondays and Wednesdays  at 16.15-17.45

Classroom
Monday 30.7. A-401
Other classes C-331

Classrooms A-401 and C-331 are located in the Main Building of School of Business, Runeberginkatu 14-16,
Helsinki
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Place
Töölö Campus, Helsinki.

Teaching Locations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/)

Examinations
There are oral and written examination in this course. The oral examination is arranged together with the
teacher.

The written examination will be held on Wednesday 12.9.2018 at 16.00-18.00
The re-examination will be held on Thursday 18.10.2018 at 16.00-18.00

Information about exams (http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/)

How to activate your Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).
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Aalto University, Open University

Helsinki

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 2 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Contact teaching
Form of learning: Supervised learning
Tuition fee: 30 euros
Responsible teacher: Leena Kuivanen
Identifier: ALC-7331

Description also available in: Finnish

The course Finnish 3A is organized by the Aalto University Open University http://avoin.aalto.fi/en
(http://avoin.aalto.fi/en/)

Learning Outcomes

On completing the course, you will be able to:
- talk about past events in various ways in different tenses
- talk about your educational and work history and career plans
- talk about the celebrations and customs of your culture
- know some characteristics of Finnish celebrations and customs

Workload
Teaching in group 24 hrs
Independent work 30 hrs
Exam 2 h

Content

- Expanding knowledge of basic grammar (the perfect and past perfect tenses, locative cases, possessive
suffixes)
- Expanding vocabulary needed for running errands, studying or working.
- Practising spoken language needed in everyday and formal contexts when running errands.
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- Enhancing cultural knowledge (celebrations and customs) and related vocabulary.

Study Material
Gehring, Sonja and Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 2, Chapters 5-7 (ISBN 978-951-792-477-1) and extra
material provided by the teacher

Course Homepage
Website in the MyCourses system (http://mycourses.aalto.fi/) You need Aalto username and password
(http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) to be able to log in to MyCourses and during your studies.

Leena Kuivanen

Registration for this course starts on 11.4.2018 at 12.00
Registration for this course ends on 16.5.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course  (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

This course is organized by the Aalto University Open University. The requirements of the course are the same
as in the degree studies at Aalto University Language Centre.

Prerequisites
Course Finnish 2B (Ako-98.7022 or Kie-98.7022 or LC-7322 ) or equivalent knowledge

CEFR level
Starting level: A1.3 Target level: A2.1
More information on CEFR levels (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)

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.

Language of Instruction
Finnish and English

Teaching time
15.5.-21.6.2018, Tuesdays and Thursdays at 16.30-18.00

Classroom
C-331 except on Tuesday 12.6. A-306, both classrooms are located in the Main Building of School of Business,
addr. Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Place
Töölö Campus, Helsinki.
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Teaching Locations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/)

Examinations

The examination will be held on Thursday 28.6.2018 at 16.00-18.00

The first re-examination will be held on Thursday 16.8.2018 at 16.00-18.00

The second re-examination will be held on Thursday 18.10.2018 at 16.00-18.00

Information about exams (http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/)
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Aalto University, Open University

Helsinki

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 2 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Contact teaching
Form of learning: Supervised learning
Tuition fee: 30 euros
Responsible teacher: Sanna Rämö
Identifier: ALC-7332

Description also available in: Finnish

The course Finnish 3B is organized by Aalto University Open University http://avoin.aalto.fi/en/
(http://avoin.aalto.fi/en/)

Learning Outcomes
- Expanding knowledge of basic Finnish grammar (the partitive plural and genitive plural, conditional, present
passive, zero person construction).
- Efficiently broadening Finnish vocabulary (culture and art, environmental protection and sustainable
development).
- The themes are discussed comparatively from the viewpoints of different cultures.
- Practising features of spoken language systematically.
- Practising to write factual texts.

Workload
Teaching in group 24 hrs
Independent work 30 hrs
Exam 2 h

Content
On completing the course, you will:
- be able to ask politely and talk about conditional events using the conditional mood
- be familiar with the functions of the passive and be able to use it, e.g. in propositions, narration and spoken
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language
- be able to discuss and express your opinion on environmental protection, culture, and art as well as
consumption and shopping
- be able to read and write short and simple factual texts related to the topics covered on the course.
- be familiar with Finland’s culture scene and art - be able to use colloquial expressions appropriately.

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

Course Homepage
Website in the MyCourses system (http://mycourses.aalto.fi/): Visible to the registered students when the
course starts. You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) to be able
to log in to MyCourses.

Sanna Rämö

Registration for this course starts on 11.4.2018 at 12.00
Registration for this course ends 13.8.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course  (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

This course is organized by the Aalto University Open University. The requirements of the course are the same
as in the degree studies at Aalto University Language Centre.

Prerequisites
Course Finnish 3A (Ako-98.7031 or Kie-98.7031 or LC-7331) or equivalent knowledge

CEFR level
Starting level: A2.1 Target level: A2.1
More information on CEFR levels (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)

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.

Language of Instruction
Finnish and English

Teaching time
13.8.-6.9.2018 Mondays, Wednesdays and Thursdays at 16.30-18.00
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Classroom
A-401 except on Monday 20.8., Wednesday 22.8. and Thursday 23.8. A-305
Classrooms A-401 and A-305 are located in the Main Building of School of Business, Runeberginkatu 14-16,
Helsinki

Place
Töölö Campus, Helsinki.

Teaching Locations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/)

Examinations
There are oral and written examination in this course. The oral examination is arranged together with the
teacher.

The written examination will be held at Wednesday 12.9.2018 at 16.00-18.00
The re-examination will be held at Thursday 18.10.2018 at 16.00-18.00

Information about exams (http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/)
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Aalto University, Open University

Helsinki

Management And International Business

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching:
Form of learning: Independent learning
Tuition fee: 30 euros
Responsible teacher: KTT Hannu Hänninen
Identifier: A21E03050

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.

Workload
156h preparing for the exam
4h taking the exam

Status of the Course
M.Sc. degree, elective in Management and International Business. Minor studies in International Business
and Management (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/).

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.
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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
Availability

KTT Hannu Hänninen

Registration for this exam starts 10.04.2018 at 12.00.
Registration for the 26.6.2018 exam ends 19.6.2018 at 23.59
Registration for the 16.8.2018 exam ends 9.8.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

There are 5 places reserved for Open University students on this exam.

Choose the Exam Registration form.

Please note that this course is aimed for master's students so prior knowledge of candidate level international
business and management studies is recommended.

Exam on the listed literature according to the exam schedule (kuulustelujärjestys). 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.

Tue 26.6.2018 at 16.00-20.00 at Töölö campus.

or

Thu 16.8.2018 at 16.00-20.00 at Töölö campus.

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 (http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz)

Book exams are organized by the Aalto University Open University.

Substitutes for Courses: The course is substitute for the previous 21E03050, Organisational Culture, Book
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exam.
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Aalto University, Open University

Helsinki

Marketing Marketing Communications

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time: Day time teaching
Mode of teaching: Contact teaching
Form of learning: Supervised learning
Tuition fee: 90 euros
Responsible teacher: Hedon Blakaj
Identifier: A23C510

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.

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

Status of the Course
Bachelor's degree, an elective course of specialization studies in Marketing. Aalto course

Markkinoinnin sivuopintokokonaisuuden kurssi (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/) (the course belongs to
Marketing Minor, offered in Finnish)

Content
Integrated marketing communications as a part marketing and a company's business processes, different
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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.

Study Material
Literature provided by teacher during the course.

Course Homepage: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A23C510
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A23C510) Sign in with your Aalto username and
password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).

Hedon Blakaj

Registration for this course starts 10.4.2018 at 12.00
Registration for this course ends 15.5.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

1. Exam (40% of grade)
2. Case exercises (60% of grade)

Time
15.5.-7.6.2018, Tuesdays and Thursdays at 16.30-19.00

Classroom
Tue 15.5. and Thu 17.5., E-127
22.5.-7.6., E-107
Classrooms E-127 and E-107 are located in Arkadia-building, Lapuankatu 2, Helsinki

Place
Töölö Campus, Helsinki

Teaching Locations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/site/)

Examination
The exam of the course will be held on Tuesday 12.6.2018 at 16.00-19.00
1. The first re-exam will will be held on Wednesday 1.8.2018 at 16.00-19.00
2. The second re-exam will be be on Wednesday 12.9.2018 at 16.00-19.00

Information on Examinations (http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz/)

This course is organised by Aalto University Open University.
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Students are expected to be present at 80% of lectures, participation below this will affect grade.
LB
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Aalto University, Open University

Helsinki

Business Communication English Business Communication Yritysviestintä

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Distance teaching
Form of learning: Online studies
Tuition fee: 90 euros
Responsible teacher: M.A. Alona Chmilewsky
Identifier: A71C01000

Content
Management Communication is intended to help students think strategically about internal managerial
communications. 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.

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

Course Homepage
Website in the MyCourses system (http://mycourses.aalto.fi/): Visible to the registered students when the
course starts. Log in with your Aalto username and password (instructions) (http://avoin.aalto.fi/en/studies
/datasystem/).

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

Open Uni, Management Communication, web course, Summer 2018 -... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.44442535306

1 of 4 10/10/2018, 11:12 AM



3. construct sound, compelling and convincing arguments targeted at internal stakeholders.

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

Status of the Course
B.Sc. Intermediate studies in Communication; Language and communication studies.

M.A. Alona Chmilewsky

Registration for this course starts 11.4.2018 at 12.00
Registration for this course ends 13.5.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course  (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

Prerequisites

61A00200 Business Communication Skills (3 cr) or 61A00100 Business Communication (6 cr) or equivalent.

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 (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)

Assessment Methods and Criteria

1. Assignments (80%): management communication messages targeted at internal stakeholders;
communication project (analysis of an authentic communication situation).

2. Online peer-to-peer sessions (20%). Lecturer M.A. Alona Chmilewsky: preparedness for online consultations,
participation in online peer and group activities.

The course requires work online.

Language of Instruction
English

Lectures online:

online fixed= You are expected to study live online with your peer and/or teacher according to the given
timetable.
online flexi-time = You can study at your own pace but the tasks should be accomplished by the specified
deadlines in the timetable.

Teaching between 21.05 – 13.06.2018:
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Mon 21.5. at 16.15 – 17.45 online flexi
Wed 23.5. at 16.15 – 19.30 online flexi
Fri 25.5. at 16.15 – 19.30 online fixed
Mon 28.5. at 16.15 – 19.30 online flexi
Wed 30.5. at 16.15 – 19.30 online flexi
Fri 1.6. at 16.15 – 19.30 online fixed
Mon 4.6. at 16.15 – 19.30 online flexi
Wed 6.6. at 16.15 – 19.30 online  flexi
Fri 8.6. at 16.15 – 19.30 online  fixed
Mon 11.6. at 16.15 – 19.30 online flexi
Wed 13.6. at 16.15 – 19.30 online flexi

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

The Management Communication course is formatted as a Small Private Online Course (SPOC) meaning that
the content is tailored to the needs of an online learner. The teacher's pedagogy builds on the philosophy of
open learning, which means transparent assessment and grading, open access to the course materials and
dialogical feedback. This way the teacher is able to help students bridge theoretical knowledge with practical
contexts and acquire skills necessary to become effective business communicators.

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

 MR

Aalto University Open University Office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 02 944 29292

Application

Open University 2017-2018

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer 2018

Application period closed

Fill in application Add to shortlist
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Application period: Continuous application , Summer 2018

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Communication - education elsewhere

Fill in application Add to shortlist
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Aalto University, Open University

Helsinki

Management And International Business

Programme description ()

Studies begin: Summer 2018
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching:
Form of learning: Independent learning
Tuition fee: 30 euros
Responsible teacher: D.Sc. Mika Kuisma
Identifier: A21E06050

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.

Workload
156h preparation for the exam
4h the exam

Status of the Course
M.Sc. degree, an elective course in the Management program.
M.Sc. degree, elective in Management and International Business. Minor studies in International Business
and Management (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/).

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.

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

Course Homepage
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=21E06050 (https://mycourses.aalto.fi/course

/search.php?search=21E06050). Sign in with your Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi
/en/studies/datasystem/).

D.Sc. Mika Kuisma

Registration for this course starts 10.04.2018 at 12.00
Registration for this course ends 05.06.2018 at 23.59

Registration instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/registration/)

Online registration for the course (https://openregistration.aalto.fi/)

Rules, fees and cancellation policy (http://avoin.aalto.fi/en/courses/fees/). Course fee is payable as a part of
the online registration process. There are free places for Aalto University School of Business degree students (

registration in WebOodi, instructions (http://avoin.aalto.fi/en/courses/summer_business/)).

Choose the exam form Exam Registration (exams during 1.1.-31.06.2018).

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

Book exam according to exam schedule. D.Sc. Mika Kuisma examines. Passing of each book required.

Töölö Campus, Helsinki

Exam day Tue 12.06.2018 at 16.00-20.00

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 (http://avoin.aalto.fi/en/studies/exams/biz)

This book exam is organised by Aalto University Open University.
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The weight of the exam is 100% in the final grade (book exam).

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

Aalto University Open University office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 02 944 29292

Application

Open University 2017-2018

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer 2018

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Management - education elsewhere

Fill in application Add to shortlist
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