
(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Differentiaali- ja integraalilaskenta 2, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Matematiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 75 euroa
Tunniste: MS-A0202

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

Työmäärä toteutustavoittain
24+24 (4+4)
Sisältöä, arviointiperusteita, kuormittavuuslaskelmaa, oppimateriaalia, tehtävien aikataulutusta ja yhteystietoja
tarkennetaan viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkua kurssin MyCourses työtilassa.

Kurssin asema
Perusopinnot. ELEC: tarkoitettu pääaineille BIO, EST. CHEM: pääaineen pakollinen kurssi; bio- ja
kemiantekniikka, materiaalitiede ja -tekniikka. Matematiikan sivuaineen valinnainen kurssi.

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

Kurssin oppimisalusta MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30934)

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

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu tekniikan väylän opiskelijoille. Katso lisätietoja tekniikan väylästä
(https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opinnoilla-tekniikan-alan-tutkinto).

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 30.7.2021 klo 23.59 Oodi-palvelussa ja siten myös Aimo-palvelussa. Avoimen
yliopiston opiskelijoita suositellaan ilmoittautumaan Aimo-palvelussa 26.7.2021 mennessä tälle kurssille
tietojensiirron varmistamiseksi.

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.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 30 paikkaa.

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

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Verkko-opetus MyCourses

Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1148560548&html=1).
Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään.

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

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

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

Korvaavuudet: Yhdessä kurssin MS-A03XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 kanssa korvaa kurssit
Mat-1.1020, Mat-1.1220, Mat-1.1320, Mat-1.1420, Mat-1.1520, Mat-1.1620, Mat-1.1720.

Yhdessä joko kurssin MS-A04XX Diskreetin matematiikan perusteet tai kurssin MS-A01XX Differentiaali- ja
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integraalilaskenta 1 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1120.

Voidaan korvata kursseilla MS-A02XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 2.

mo

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku käynnissä

K AT S O  M Y Ö S . . .

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

Täytä hakulomake (https://openregistration.aalto.fi/) Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Digitaalisen kuvailmaisun työpaja, elokuu 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Digitaalinen Kuvankäsittely Taideaineet

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 75,00 euroa
Opettaja: TaM Liisa Hannula
Tunniste: ATAI-C1169

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

Työmäärä toteutustavoittain
Opetusta 63h, lisäksi itsenäistä työskentelyä

Kurssin asema
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma, kuvataidekasvatuksen pääaine

Sisältö
Digitaalisen kuvan käsittely. Digitaalinen piirustus ja maalaus. Vektorigrafiikka.

Kurssin oppimisympäristö
My Courses (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ATAI-C1169)

Kurssi on tasoltaan avoin ja sopii sekä aloittelijoille, että jo digitaalista kuvaa tehneille. Opiskelija oppii
digitaalisen piirustuksen ja maalauksen sekä vektorigrafiikan perusteita.
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Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta digitaalisesta piirtämisestä tai piirtopöydän käytöstä.

TaM Liisa Hannula

Ilmoittautumisaika alkaa ke 2.6.2021 klo 12.00 ja päättyy su 27.6.2021 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 14 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arvosteluasteikko
0-5

Aika
Kurssi järjestetään 2.-24.8.2021 seuraavasti:

Ma 2.8 klo 10.00–16.00
Ti 3.8 klo 10.00–16.00
Ke 4.8 klo 10.00–16.00
To 5.8 klo 10.00–16.00
Pe 6.8 klo 10.00–16.00

Ma 9.8 klo 10.00–16.00
Ti 10.8 klo 10.00–16.00
Ke 11.8 klo 10.00–16.00

Ma 23.8 klo 10.00–16.00
Ti 24.8 klo 10.00–16.00

(tehtävät tulee palauttaa viimeistään 5.9.2021)

Paikka
Verkkokurssi

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)
Tunnus kannattaa aktivoida hyvissä ajoin ennnen kurssin alkamista. Voit hakea tunnuksesi jo seuraavana
päivänä kurssille ilmoittautumisesta. Huomioi, että tunnuksen päivittyminen voi kestää jopa kaksi vuorokautta!
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Kurssi järjestetään pandemian takia kokonaan etäopetuksena. Opetus ja luennot tulevat videotallenteina
MyCourses -alustalle. Lisäksi kurssilla käytetään Zoomia, joka toimii kommunikointikanavana, jossa opettaja
vastaa kysymyksiin ja neuvoo henkilökohtaisesti verkossa.
Yllä olevat opetusajat viittaavat aikaan kun opettaja on tavoitettavissa Zoomissa. Kurssin voi suorittaa myös
näiden aikojen ulkopuolella. Seuraa MyCourses sivustoa kurssin alussa, jolloin saat ohjeet kurssin
aloitusluentoon!

Opiskelijalla pitää olla käytössään piirtopöytä ja omat lisenssit Adoben Photoshop ja Illustrator ohjelmiin.
Adoben ohjelmien kuukausi- ja muut hinnat löytyvät täältä: https://www.adobe.com/fi/creativecloud/plans.html
(https://www.adobe.com/fi/creativecloud/plans.html)Adoben opiskelijahinnat eivät valitettavasti koske avoimen
yliopiston opiskelijoita. Myös vanhemmat versiot Adoben ohjelmista käyvät tällä kurssilla!

Photoshopin on hyvä olla ladattuna valmiina koneelle kurssin alkaessa. Molemmat ohjelmat on suositeltavaa
ladata englanniksi, koska kaikki opetusmateriaali on tehty englannin kieliselle versiolle ohjelmista.

Korvaavuudet
TAI-C1125 Digitaalinen kuvailmaisu (avoimen yliopiston koodi ATAI-C1125)

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-
yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinto-opetuksessa kaudella 2020-2022.

HH

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Muotoilu - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Digitaalisen kuvailmaisun työpaja, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Digitaalinen Kuvankäsittely Taideaineet

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 75,00 euroa
Opettaja: TaM Liisa Hannula
Tunniste: ATAI-C1169

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

Työmäärä toteutustavoittain
Opetusta 63h, lisäksi itsenäistä työskentelyä

Kurssin asema
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma, kuvataidekasvatuksen pääaine

Sisältö
Digitaalisen kuvan käsittely. Digitaalinen piirustus ja maalaus. Vektorigrafiikka.

Kurssin oppimisympäristö
My Courses (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ATAI-C1169)

Kurssi on tasoltaan avoin ja sopii sekä aloittelijoille, että jo digitaalista kuvaa tehneille. Opiskelija oppii
digitaalisen piirustuksen ja maalauksen sekä vektorigrafiikan perusteita.
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Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta digitaalisesta piirtämisestä tai piirtopöydän käytöstä.

TaM Liisa Hannula

Ilmoittautumisaika alkaa ti 13.4.2021 klo 12.00 ja päättyy su 25.4.2021 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 14 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arvosteluasteikko
0-5

Aika
Kurssi järjestetään 3.-22.5.2021 seuraavasti:

Ma 3.5 klo 10.00–16.00
Ti 4.5 klo 10.00–16.00
Ke 5.5 klo 10.00–16.00
To 6.5 klo 10.00–16.00
Pe 7.5 klo 10.00–16.00

Ma 10.5 klo 10.00–16.00
Ti 11.5 klo 10.00–16.00
Ke 12.5 klo 10.00–16.00

Pe 21.5 klo 10.00–16.00
La 22.5 klo 10.00–16.00

(tehtävät tulee palauttaa viimeistään 6.6.2021)

Paikka
Verkkokurssi

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)
Tunnus kannattaa aktivoida hyvissä ajoin ennnen kurssin alkamista. Voit hakea tunnuksesi jo seuraavana
päivänä kurssille ilmoittautumisesta. Huomioi, että tunnuksen päivittyminen voi kestää jopa kaksi vuorokautta!
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Kurssi järjestetään pandemian takia kokonaan etäopetuksena. Opetus ja luennot tulevat videotallenteina
MyCourses -alustalle. Lisäksi kurssilla käytetään Zoomia, joka toimii kommunikointikanavana, jossa opettaja
vastaa kysymyksiin ja neuvoo henkilökohtaisesti verkossa.
Yllä olevat opetusajat viittaavat aikaan kun opettaja on tavoitettavissa Zoomissa. Kurssin voi suorittaa myös
näiden aikojen ulkopuolella. Seuraa MyCourses sivustoa kurssin alussa, jolloin saat ohjeet kurssin
aloitusluentoon!

Opiskelijalla pitää olla käytössään piirtopöytä ja omat lisenssit Adoben Photoshop ja Illustrator ohjelmiin.
Adoben ohjelmien kuukausi- ja muut hinnat löytyvät täältä: https://www.adobe.com/fi/creativecloud/plans.html
(https://www.adobe.com/fi/creativecloud/plans.html)Adoben opiskelijahinnat eivät valitettavasti koske avoimen
yliopiston opiskelijoita. Myös vanhemmat versiot Adoben ohjelmista käyvät tällä kurssilla!

Photoshopin on hyvä olla ladattuna valmiina koneelle kurssin alkaessa. Molemmat ohjelmat on suositeltavaa
ladata englanniksi, koska kaikki opetusmateriaali on tehty englannin kieliselle versiolle ohjelmista.

Korvaavuudet
TAI-C1125 Digitaalinen kuvailmaisu (avoimen yliopiston koodi ATAI-C1125)

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-
yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinto-opetuksessa kaudella 2020-2022.

HH

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Kuvataide - koulutus muualla
Muotoilu - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Elinkeinoverotus, iltakurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Elinkeinoverotus Verotus Yritysjuridiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: OTK/OTM Ilkka Lahti
Tunniste: A32E2220

Osaamistavoitteet
Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi tuntea Suomen yritysverotusta koskeva lainsäädäntö. Kurssin suorittaneen tulisi
myös pystyä soveltamaan elinkeinoverolakia ja arvonlisäverolakia käytännössä sekä tuntea konserniverotuksen
keskeisimmät osa-alueet.

Kurssin asema
KTM-tutkinto, yritysjuridiikan erikoistumisopinnot.

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 24 h, valmistautuminen luennoille 70 h, valmistautuminen tenttiin 63 h, tentti 3 h, yhteensä 160 h

Sisältö
Näkökulma on käytännönläheinen, ja opetus keskittyy yritysverotuksen keskeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin.
Painopistealueita ovat elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain soveltamiskäytäntö sekä konserniverotus.

Kirjallisuus
Leena Äärilä - Ritva Nyrhinen - Pekka Hyttinen – Kaisa Lamppu (2017 tai uudempi). Arvonlisäverotus
käytännössä. Talentum Media Oy, luennoilla erikseen ilmoitettavat osat.

Matti Myrsky -  Marianne Malmgren (2014 tai uudempi). Elinkeinotulon verotus. ISBN 978-952-14-2091-7
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Talentum, osat VII, VIII, IX.

Erikseen ilmoitettavat Verohallinnon ohjeet.

Kurssin oppimisympäristö MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30793)

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

OTK/OTM Ilkka Lahti

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 2.6.2021 klo
12.00

Yritysjuridiikan perusteet 32A00130 ja Verotuksen perusteet 32C060 tai vastaavat tiedot

1.Luennot 24 h, OTK/OTM Ilkka Lahti
2. Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta, luennoilla jaettavasta materiaalista sekä luennoista

Verkko-opetusta Zoomin kautta yhdeksän kertaa ma-to 25.8.- 8.9. klo 16:15-18:20.

Tentit lähitentteinä kampuksella.

Otaniemen kampus

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

Kurssin ensimmäinen tentti on klo 16.9. 16-19. Covid-pandemian vuoksi myös ensimmäiseen tenttikertaan
tulee ilmoittautua 9.9. mennessä.
1. uusintatentti 3.11. klo 16. Muista ilmoittautua
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2. uusintatentti 8.12. klo 16. Muista ilmoittautua

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Tietoa tenteistä
(http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz) Katso tenttisalit (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/avoimen-yliopiston-tenttien-salit)

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

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

mo

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Elokuvan historia 4

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Elokuvataide

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 45,00 euroa
Opettaja: Satu Kyösola, vastuuopettaja
Tunniste: ELO-C1009

Osaamistavoitteet
Opiskelija hahmottaa elokuvan historian kronologisesti ja tuntee elokuvan keskeisimmät kehitysvaiheet,
tyylisuunnat ja ohjaajat. Opiskelija ymmärtää elokuvan historian merkityksen elokuvailmaisussa.
Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen
ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva, jonka perustana ovat elokuvan parhaiden tekijöiden
dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset. Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun
kehittymistä. Tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva,
jonka perustana on elokuvan parhaiden tekijöiden dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset

Työmäärä toteutustavoittain
Lähiopetusta 21 tuntia, josta katseluita arviolta noin 12-14 tuntia.

Kurssin asema
Elokuvataiteen pääaineet, Elokuva- ja televisiolavastus, Pukusuunnittelu

Sisältö
Kurssin tavoitteena on sitoa yhteen elokuvan historian edeltävät kurssit 1-3 peilaamalla nykyelokuvaa elokuvan
kerronnan ja estetiikan keskeisiä murroksia ja uudistuksia vasten. Kurssi pitää sisällään luentoja, keskusteluja
ja yhteisiä analyysejä. Kurssin hyväksytty suoritus pitää sisällään myös kirjallisen työn, jonka aihe pyritään
määrittämään yksilöidysti siten, että se tukee mahdollisimman konkreettisesti kunkin osallistujan oman
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ajattelun ja taiteellisen ilmaisun kehittymistä.

Oppimateriaali
Peter von Bagh, Elokuvan historia, Otava, 1998.

Kurssin oppimisympäristö
My Courses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=28661)

Satu Kyösola, vastuuopettaja

45,00 euroa

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

Kurssille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa. Opintomaksu on kurssikohtainen ja se maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä.

Ilmoittautumisaika alkaa 5.4.2021 klo 12.00
Valitse Aimo-palvelun ilmoittautumislomake "Kurssi-ilmoittautuminen kesä 2021"
Ilmoittautumisaika päättyy 12.04.2021 klo 23.59

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/)

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 10 paikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arviointi asteikolla 0-5.
Työskentelyn perustana yhteiset katselut, luennot, keskustelut ja ryhmätyöt. Hyväksytty suoritus edellyttää sekä
yksilöllisen esseen palautusta että vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla.

Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1144162412&html=1&
Kieli=1). Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään.

Covid 19 –pandemiatilanteesta johtuen tämän kurssin opetus saatetaan järjestää osin etänä ja opetusaika- ja
paikkatietoihin voi tulla vielä muutoksia. Seuraa kurssin MyCourses-sivua päivitetyt tiedot saadaksesi.

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

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

Avoin yo, Elokuvan historia 4 - Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto - Opinto... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.55053880856

2 of 3 28.7.2021, 12.42



Kurssi on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun järjestämä.

Kurssi on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun järjestämä. Kurssille otetaan myös avoimen
yliopiston opiskelijoita.

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

HH

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kevät 2021

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kulttuurin- ja taiteidentutkimus - koulutus muualla
Taideteollinen ala - koulutus muualla
Elokuva ja televisio - koulutus muualla

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Esiintymistaito, iltakurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Esiintymistaidot

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Rinna Toikka
Tunniste: ALC-0320

Osaamistavoitteet
- Opiskelija- harjoittelee esiintymisvarmuutta ja taitavan esiintyjän vuorovaikutusta
- oppii analysointi- ja palautetaitoja esiintymistilanteissa
- osaa suunnitella ja toteuttaa puhe-esityksiä ja perustella sanomansa vakuuttavasti

Työmäärä toteutustavoittain
Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 32 h, luentoihin valmistautuminen ja oppimistehtävät 49 h

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

Sisältö
Kurssilla käsitellään esiintymiseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita ja motivaatioita sekä vuorovaikutuksen
eettisyyttä. Esiintymistä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa tilanteissa osana työelämätaitoja. Keskeisiä
teemoja ovat esiintyminen vuorovaikutuksena, esiintymisjännitys, ilmaisurohkeus, palaute, esityksen
rakentaminen, havainnollistaminen, kohdentaminen ja perustelutaidot.

Oppimateriaali
Verkkomateriaali ja/tai ajankohtaiset viestinnän tieteelliset julkaisut/ kirjallisuus. Lisätietoja kurssilla
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Kurssin sähköinen työtila MyCourses
MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-
käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on
mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen
kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-
avoin-yliopisto/aalto-kayttajatunnus-opiskelujarjestelmat-ja-opiskelijatiedotus (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/aalto-kayttajatunnus-opiskelujarjestelmat-ja-opiskelijatiedotus)

Kurssin työtila: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ALC-0320
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ALC-0320)Työtilan materiaalit päivitetään kurssin alkuun
mennessä.
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ALC-0320)

Rinna Toikka

Ilmoittautuminen alkaa 1.6.2021 klo 12.00

Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 klo 23.59.

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa. Rekisteröityminen Aimo-palvelun käyttäjäksi ja
ilmoittautuminen kurssille: Aimo-palvelu (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi)

Ilmoittaututumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu
ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-
avoin-yliopisto/ilmoittautuminen-maksut-ja-saannot (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/ilmoittautuminen-maksut-ja-saannot)

Huom. Kurssille on tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 2.6.2021 klo
12.00.

Ei edeltäviä opintoja

Hyväksytty/Hylätty

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa, aktiivista ja rakentavaa
osallistumista harjoituksiin sekä kurssin oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssin työskentelymuotoja
ovat keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, kokemuksellinen oppiminen, esiintymisharjoitukset ja
esimerkiksi kirjalliset oppimistehtävät.

Kurssi järjestetään koronavirustilanteen salliessa lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Kurssi saatetaan
perua tai järjestää etäopetuksena, jos lähiopetus ei ole mahdollista.
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Lähiopetuksen aikataulu
La 21.8. 13.15-16.30
To 26.8. 16.30-19.45
La 28.8. 13.15-16.30
To 2.9. 16.30-19.45
La 4.9. 13.15-16.30
To 9.9. 16.30-19.45
La 11.9. 13.15-16.30
To 16.9. 16.30-19.45

Opetustila: R001/U119 Deloitte, Otakaari 1, Espoo

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

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

Korvaavuudet: Korvaa kurssin Vie-98.1221 Potkua puhumiseen

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

vv

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Viestintä - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Espanja 1, etäopetus, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Espanjan Kieli Kielet

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kevät 2021
Opetuskieli: espanja, suomi, englanti
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Javier Gonzalez Garcia
Tunniste: ALC-2310

Kuvaus saatavilla myös: espanja | englanti

Osaamistavoitteet
- Selviydyt espanjan kielellä työ- ja arkielämän tavallisimmissa viestintätilanteissa.
- Osaat ilmaista itseäsi tuttuja fraaseja käyttäen arki- ja työelämän tilanteissa.
- Osaat esimerkiksi esitellä itsesi, vastata omaa työtäsi ja taustaasi koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja
laatia lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.
- Osaat tunnistaa ja ymmärrät jonkin verran espanjankielisten maiden tapakulttuurin erityispiirteitä.

Työmäärä toteutustavoittain
- kontaktiopetus 36 t

- opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 t

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

Sisältö
Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän
yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.
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Oppimateriaali
Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop (2015 tai uudempi painos) Ventana 1. Saatavana myös digikirjana.

Kurssin oppimisalusta MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-
2310+Espanja+1#menu5).

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

Javier Gonzalez Garcia

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00

Ilmoittautuminen päättyy 10.05.2021 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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo
12.00 (Huom! Muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta päivämäärästä).

0-taso (ei edeltäviä opintoja)

1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen
vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (20 %)

3. Kirjallinen tentti (70 %)

Verkko-opetuksen aikataulu

Ma 17.5 klo 16.30-19.45
Ke 19.5 klo 16.30-19.45
Pe 21.5 klo 16.30-19.45
Ma 24.5 klo 16.30-19.45
Ke 26.5 klo 16.30-19.45
Pe 28.5 klo 16.30-19.45
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Ma 31.5 klo 16.30-19.45
Ke 2.6  klo 16.30-19.45
Pe 4.6 klo 16.30-19.45
Tentit:

1. Kirjallinen tentti viimeisellä verkkoluentokerralla.
2. Kirjallinen rästitentti verkossa ma 20.9.2021

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) ja kurssin LC-2001 Espanja 1
-työelämän espanjaa (alkeet) (3op).

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

vv

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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 2, etäopetus, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Espanjan Kieli Kielet

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: espanja, suomi, englanti
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Javier Gonzalez Garcia
Tunniste: ALC-2320

Kuvaus saatavilla myös: espanja | englanti

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 ja tunnet jossakin määrin
espanjakielisten maiden tapakulttuuria.

Työmäärä toteutustavoittain
- kontaktiopetus 36 t
- opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 t

Kurssin asema
Aalto-yliopiston korkeakoulut
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Sisältö
Kielen perusrakenteiden täydentäminen ja arkielämän perussanaston laajentaminen, suppean taloussanaston
omaksuminen, arki- ja työelämän tavallisimmista asioimistilanteista
selviytyminen sekä tapakulttuuriin tutustuminen.

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

Kurssin oppimisalusta MyCourses. (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-
2320+Espanja+2#menu5)

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

Javier Gonzalez Garcia

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021

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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 2.6.2021 klo
12.00 (Huom! Muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta päivämäärästä).

LC-2310 Espanja 1 (3op) tai vastaavat tiedot.

1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen
vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
2. Tuntitestit ja / tai kirjalliset tehtävät (30 %)
3. Suullinen koe (10 %)
4. Kirjallinen luentokuulustelu (50 %)

Verkko-opetuksen aikataulu

Ma 16.8 klo 16.30-19.45
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Ke 18.8 klo 16.30-19.45
Pe 20.8 klo 16.30-19.45
Ma 23.8 klo 16.30-19.45
Ke 25.8 klo 16.30-19.45
Pe 27.8 klo 16.30-19.45
Ma 30.8 klo 16.30-19.45
Ke 1.9  klo 16.30-19.45
Pe 3.9 klo 16.30-19.45
Tentit:

1. Kirjallinen tentti viimeisellä verkkoluentokerralla.
2. Kirjallinen rästitentti verkossa ma 20.9.2021

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

Korvaavuudet
Korvaa kurssin LC-2112 Työelämän espanjan perusteet 2 (3 op) ja kurssin LC-2012 Espanja 2 - työelämän
espanjaa (3op).

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)
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Aalto-yliopiston avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 0294429292

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Japani 1, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Kielikeskus/japani

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
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Osaamistavoitteet

- Osaat esittäytyä ja tervehtiä japaniksi

- Osaat kertoa yksinkertaisia asioita itsestäsi sekä kysyä näitä toiselta (mm. nimi, kotimaa, pääaine,
oppilaitoksen sijainti, ikä)

- Kykenet viittaamaan asioihin, laskemaan niitä sekä pyytämään ympärilläsi olevia asioita

- Hallitset erilaisia ajanilmauksia ja pystyt keskustelemaan asioiden ajankohdasta

- Osaat kertoa arkisista tekemisistäsi (mitä, missä, milloin, kuinka usein, kenen kanssa) ja pystyt kertomaan
asioista niin menemättömässä kuin menneessäkin ajassa

- Tunnistat ja ymmärrät jonkin verran Japanin tapakulttuurin erityispiirteitä ja osaat sovittaa toimintaasi näiden
mukaisesti

- Hallitset hiragana- ja katakana-tavumerkit sekä näiden muunnokset ja yhdistelmät sekä tutustut noin 20 kanji-
kuvamerkkiin

Työmäärä toteutustavoittain
Monimuotokurssi, jossa toteutustavasta riippuen kontaktiopetuksen määrä voi vaihdella: 0-36 h

Opiskelijan itsenäinen työ, pakolliset tehtävät, lopputentti ja tenttiin valmistautuminen toteutustavasta riippuen
45-81 h

Kurssin asema
Aalto-yliopiston korkeakoulut

Sisältö
Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän
yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu sekä tapakulttuuriin tutustuminen.

Oppimateriaali
Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla

Kurssin oppimisalusta MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=lc-3310)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) Käyttäjätunnus
kannattaa aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä, jotta pääset kirjautumaan kurssin sähköisille alustoille
kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00

Ilmoittautuminen päättyy 10.5.2021 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.
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Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 15 paikkaa.

Ei edeltäviä opintoja.

1. Kontaktiopetus 0-36 h

2. Aktiivisuus ja pakolliset tehtävät (60%)

3. Lopputentti (40%)

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Opintojaksoon sisältyy pakollisten Zoom-luentojen lisäksi huomattavasti
omatoimista opiskelua. Kurssi vaatii opiskelijalta panostusta itsenäiseen työskentelyyn.
Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1148143875&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 tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/)

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

Maksimiryhmäkoko 30. Kurssi voidaan suorittaa myös KiVAKO-verkkokurssina.

mo

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Japani 2, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Kielikeskus/japani

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 45 euroa

Osaamistavoitteet
- Osaat keskustella asioiden ja tekemisten vaikutelmista

- Pystyt keskustelemaan mieltymyksistä ja taidoista

- Osaat ilmaista halujasi

- Kykenet kertomaan syitä sekä rinnastamaan vastakkaisuuksia

- Osaat ilmaista tietyn asian sijainnin sekä kertomaan, mitä jostakin löytyy

- Tunnistat ja ymmärrät lisää Japanin tapakulttuurin erityispiirteitä ja osaat sovittaa toimintaasi näiden mukaisesti

- Hallitset vahvasti kana-tavumerkit ja tunnistat 45 uutta kanji-merkkiä

Työmäärä toteutustavoittain
Monimuotokurssi, jossa toteutustavasta riippuen kontaktiopetuksen määrä voi vaihdella: 0-36 h

Opiskelijan itsenäinen työ, pakolliset tehtävät, lopputentti ja tenttiin valmistautuminen toteutustavasta riippuen
45-81 h

Kurssin asema
Aalto-yliopiston korkeakoulut

Sisältö
Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän
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yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu sekä tapakulttuuriin tutustuminen.

Oppimateriaali
Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla.

Kurssin oppimisalusta MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=lc-3320)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) Käyttäjätunnus
kannattaa aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä, jotta pääset kirjautumaan kurssin sähköisille alustoille
kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 klo 12.00

Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 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.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 15 paikkaa.

LC-3310 Japani 1 tai vastaavat taidot.

1. Kontaktiopetus 0-36 h,

2. Aktiivisuus ja pakolliset tehtävät (60%)

3. Lopputentti (40%)

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Opintojaksoon sisältyy pakollisten Zoom-luentojen lisäksi huomattavasti
omatoimista opiskelua. Kurssi vaatii opiskelijalta panostusta itsenäiseen työskentelyyn.elokuussa.

Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1148143879&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 tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/)

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

Maksimiryhmäkoko 30. Kurssi voidaan suorittaa myös KiVAKO-verkkokurssina.
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Aalto-yliopiston avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 0294429292

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku käynnissä

K AT S O  M Y Ö S . . .

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

Täytä hakulomake (https://openregistration.aalto.fi/) Lisää muistilistalle
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Johtamisen perusteet, verkkokurssi, elokuu 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Johtaminen Ja Organisointi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Oona Hilkamo ja Emma Sandström
Tunniste: A21A00110

Oppimistavoitteet

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

Työmäärä toteutustavoittain

Kurssimateriaalien opiskelu (sis. luentotallenteet, osallistuminen etäluennoille, kurssi lukemistot) 52 h,
harjoitustyöt 81 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 27 h. Yhteensä 160 h

Kurssin asema
KTK-tutkinto, liiketoimintaosaamisen perusteet.

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaineen kurssi (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/liiketoimintaosaamisen-perusteet-sivuaine)
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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. Vastaavasti yksilöiden ja ryhmien toiminta selittävät organisaatioiden toimintaa ja menestystä.
Organisaatioiden johtaminen ja tehokkaiden organisaatioiden kehittäminen on erittäin haastavaa. Johtaminen
on organisaatioissa tapahtuvaa toimintaa, 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 analyysityökalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö,
henkilöstöjohtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen ja muutoksen hallinta. Käsittelemme
liikkeenjohdon uusimmat trendit ja suuntaukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö
mahdollistaa ja rajoittaa toimintaa. Vierailijat ja luentotehtävät valottavat kurssin sisältöjä eri näkökulmista.

Oppimateriaali
Kurssikirja Chuck Williams: MGMT 9th edition, Cengage. Kurssikirjan lisäksi verkkosivuilla jaettava materiaali.
Kurssimateriaali ja -kirjallisuus on pääosin englanniksi.

Kurssin kotisivu:  https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A21A00110
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A21A00110)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)Ota huomioon, että
Aalto-tunnuksen saaminen kestää vähintään vuorokauden.

Oona Hilkamo ja Emma Sandström

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 2.6.2021 klo
12.00.
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Ei ennakkovaatimuksia

Arviointi
1. Luentonauhoitteet. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettavat DI Oona Hilkamo ja KTM Emma
Sandström luennoivat. Luennot jäsentävät kunkin opetustapahtuman teemaa, ja yhdistävät niitä ajankohtaisiin
käytännön esimerkkeihin.
2. Itsenäinen harjoitustyö (30% arvosanasta). Itsenäinen työ, ohjepituus 1000-1200 sanaa. Tarkemmat ohjeet
julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla. Huom! Ensimmäisen harjoitustyön palautus on kurssin ensimmäisellä
viikolla.
3. Ryhmätyö (30% arvosanasta) TAI Oppimispäiväkirja (itsenäinen työ, 30% arvosanasta). Suosittelemme
ryhmätyön tekemistä, mutta mikäli ryhmätyöhön osallistuminen on mahdotonta, voit suorittaa ryhmätyön sijaan
oppimispäiväkirjan. Tarkemmat ohjeet julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla.
4. Tentti (40 % arvosanasta)

Verkkoluennot:
Luennot järjestetään verkossa aikavälillä 16.8.-23.9.2021
Luennot ovat pääosin tallenteita, joita julkaistaan kurssin ajan (kaikki tallenteet eivät siis ole katseltavissa
kurssin alkaessa).

Verkkotentit:
Kurssin tentit järjestetään MyCourses-työtilassa

Kurssitentti to 30.9.2021 klo 16.00-19.00 (ei tarvita erillistä ilmoittautumista)
1. Uusintatentti ti 9.11.2021 klo 16.00-19.00 (ei tarvita erillistä ilmoittautumista)
2. Uusintatentti ti 16.12.2021 klo 16.00-19.00 (ei tarvita erillistä ilmoittautumista)

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

Kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssi on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
tutkintovaatimusten mukainen.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

VV

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

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, toukokuu 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Johtaminen Ja Organisointi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Oona Hilkamo ja Emma Sandström
Tunniste: A21A00110

Oppimistavoitteet

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

Työmäärä toteutustavoittain

Kurssimateriaalien opiskelu (sis. luentotallenteet, osallistuminen etäluennoille, kurssi lukemistot) 52 h,
harjoitustyöt 81 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 27 h. Yhteensä 160 h

Kurssin asema
KTK-tutkinto, liiketoimintaosaamisen perusteet.

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaineen kurssi (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/liiketoimintaosaamisen-perusteet-sivuaine)
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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. Vastaavasti yksilöiden ja ryhmien toiminta selittävät organisaatioiden toimintaa ja menestystä.
Organisaatioiden johtaminen ja tehokkaiden organisaatioiden kehittäminen on erittäin haastavaa. Johtaminen
on organisaatioissa tapahtuvaa toimintaa, 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 analyysityökalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö,
henkilöstöjohtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen ja muutoksen hallinta. Käsittelemme
liikkeenjohdon uusimmat trendit ja suuntaukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö
mahdollistaa ja rajoittaa toimintaa. Vierailijat ja luentotehtävät valottavat kurssin sisältöjä eri näkökulmista.

Oppimateriaali
Kurssikirja Chuck Williams: MGMT 9th edition, Cengage. Kurssikirjan lisäksi verkkosivuilla jaettava materiaali.
Kurssimateriaali ja -kirjallisuus on pääosin englanniksi.

Kurssin kotisivu: MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A21A00110)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)Ota huomioon, että
Aalto-tunnuksen saaminen kestää vähintään vuorokauden.

Oona Hilkamo ja Emma Sandström

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 27.4.2021 klo 23.59  HUOM. Päättymisaika ilmoitettu aiemmin virheellisesti.
(Muutettu 28.4.2021)

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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo
12.00.
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Ei ennakkovaatimuksia

Arviointi
1. Luentonauhoitteet. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettavat DI Oona Hilkamo ja KTM Emma
Sandström luennoivat. Luennot jäsentävät kunkin opetustapahtuman teemaa, ja yhdistävät niitä ajankohtaisiin
käytännön esimerkkeihin.
2. Itsenäinen harjoitustyö (30% arvosanasta). Itsenäinen työ, ohjepituus 1000-1200 sanaa. Tarkemmat ohjeet
julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla. Huom! Ensimmäisen harjoitustyön palautus on kurssin ensimmäisellä
viikolla.
3. Ryhmätyö (30% arvosanasta) TAI Oppimispäiväkirja (itsenäinen työ, 30% arvosanasta). Suosittelemme
ryhmätyön tekemistä, mutta mikäli ryhmätyöhön osallistuminen on mahdotonta, voit suorittaa ryhmätyön sijaan
oppimispäiväkirjan. Tarkemmat ohjeet julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla.
4. Tentti (40 % arvosanasta)

Verkkoluennot:
Luennot järjestetään verkossa aikavälillä 4.5.-15.6.2021
Luennot ovat pääosin tallenteita, joita julkaistaan kurssin ajan maanantaisin ja tiistaisin (kaikki tallenteet eivät
siis ole katseltavissa kurssin alkaessa).

Verkkotentit:
Kurssin kaikki tentit järjestetään MyCourses-verkko-oppimisympäristössä

Kurssitentti to 17.6.2021 klo 16.00-19.00 (ei tarvita erillistä ilmoittautumista)

1. Uusintatentti ti 17.8.2021 klo 16.00-19.00 (ei tarvita erillistä ilmoittautumista)
2. Uusintatentti ti 5.10.2021 klo 16.00-19.00 (ei tarvita erillistä ilmoittautumista)

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

Kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssi on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
tutkintovaatimusten mukainen.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

VV

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

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Kirjanpito, etäopetus, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Laskentatoimi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Etäopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-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
Kontaktiopetus 54 h
Itsenäinen työ 103 h
Tentti 3 h Huom. Etätentti voi olla lyhyempi kuin 3 h, jolloin itsenäiseen työhön jää enemmän aikaa.

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 (2019) Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 10. uudistettu painos  ISBN
978-952-14-3562-1  Huom. Kirja saatavilla myös verkkokirjana Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen
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kirjastopalveluiden (https://learningcentre.aalto.fi/fi/) kautta (lukemiseen tarvitaan Aalto-käyttäjätunnukset)

Kurssin kotisivu
MyCourses kurssisivusto https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30761 (https://mycourses.aalto.fi
/course/view.php?id=30761)

Kurssisivulla kerrotaan kurssin tarkka toteutustapa esim. miten luennot toteutetaan. Kurssin opettaja päivittää
sivun viimeistään kurssin alkuun mennessä.

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

DI, ekonomi Juha Viljaranta

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 16.5.2021 klo 23.59 HUOM! Jos ilmoittaudut kurssin alkamispäivän  jälkeen, et
voi nähdä jo pidettyjä etäluentoja, koska niitä ei nauhoiteta. Ota huomioon, että Aalto-tunnuksen
saaminen kestää vähintään vuorokauden.

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.

Huom. Kurssille on tarjolla rajattu määrä maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-
opiskelijoille.  Katso tiedot Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-
opiskelijat ilmoittautuvat maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-
opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo 12.00

Laskentatoimen perusteet (22A00110) tai vastaavat perustiedot

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

Opetusaika
11.5.-25.8.2021, luento-opetuksessa tauko 16.6.-16.8.2021
Luentopäivät tiistaisin ja torstaisin, luentoaika aina klo 16.30-19.45 PAITSI viimeinen luentokerta keskiviikko
25.8. klo 16.30-19.45 (Aika muutettu 3.6.2021)
Luennot pidetään verkossa ja luennolle voi kirjautua MyCourses- kurssisivun kautta. Luentoja ei tallenneta.
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Opetuspäivät
ti 11.5.
ti 18.5.
to 20.5.
ti 25.5.
to 27.5.
ti 1.6.
to 3.6.
ti 8.6.
to 10.6.
ti 15.6.
ti 17.8.
ti 24.8.
ti 20.4.

Tentti
Tentit järjestetään etätoteutuksina.

Tenttiajat
Kurssitentti on maanantaina 30.8.2021 klo 16.30-19.30 välillä*
1. uusintatentti on torstaina 7.10.2021 klo 16.30-19.30 välillä*
2. uusintatentti on torstaina18.11.2021 klo 16.30-19.30 välillä*
* Tenttiaika voi olla lyhyempi kuin 3 tuntia. Opettaja ohjeistaa tentin suorittamisesta.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

lb

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Liiketalous ja kauppa - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Laskentatoimi Tuotantotalous

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa:
Opiskelumuoto:
Maksullinen: 75 euroa
Opettaja: Jouko Karjalainen
Tunniste: TU-C1030

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi | englanti

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa analyyttisesti arvioida tyypillisten yrityksen ydintoimintaan liittyvien päätösten, erityisesti
investointipäätösten, vaikutusta yrityksen talouteen. Hän tunnistaa tavanomaisten laskentamallien hyviä ja
huonoja puolia päätöstilanteen kannalta. Opiskelija tuntee aihealueen (management accounting & corporate
finance) oppirakennelmaa niin, että pystyy hankkimaan tarvittaessa lisätietoa englanninkielisistä oppikirjoista ja
selittämään laskentamallien perusteita suomeksi.

Työmäärä toteutustavoittain
Luentoja 10*2h = 20 h, muita lähiopetustilaisuuksia 5*2 h = 10 h, lisäksi verkkotehtävät 65 h, itsenäistä
oppimateriaalin opiskelua 35 h.

Sisältöä, arviointiperusteita, kuormittavuuslaskelmaa, oppimateriaalia, tehtävien aikataulutusta ja yhteystietoja
tarkennetaan viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkua.

Kurssin asema
Tuotantotalouden pää- ja sivuaineen pakollinen kurssi. Informaatioverkostojen pääaineen vaihtoehtoinen kurssi.

Sisältö
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Päätöksentekotilanteen ja siinä relevanttien erien hahmottaminen erityisesti investointipäätösten näkökulmasta.
Myyntituottojen ja kustannusten arvioinnin menetelmät. Pääoman tuottovaatimus ja muut
vaihtoehtoiskustannukset. Rahoitusrakenteeseen liittyvät päätökset. Riskin ja epävarmuuden käsittely
laskelmissa. Taloudellisten laskelmien rajoitteiden huomioon ottaminen.

Oppimateriaali
Ilmoitetaan myöhemmin kurssin kotisivuilla

Kurssin oppimisalusta MyCourses. (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=31044)

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

Jouko Karjalainen

Ilmoittautuminen alkaa 12.5.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2021 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.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

TU-A1100 Tuotantotalous 1 tai vastaavat tiedot

Verkkotehtävät, tentti

Covid 19 –pandemiatilanteesta johtuen tämän kurssin opetus saatetaan järjestää osin etänä ja
opetusaika- ja paikkatietoihin voi tulla vielä muutoksia. Seuraa kurssin MyCourses-sivua
(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30033)päivitetyt tiedot saadaksesi.

Jos kurssilla on lähiopetusta, saatat tarvita kulkuluvan päästäksesi opetustilaan. Katso täältä lisätietoja
kulunhallinnasta: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kulunhallinnan-muutos-projekti (https://www.aalto.fi
/fi/palvelut/kulunhallinnan-muutos-projekti)

Otaniemen kampus, Espoo.

Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1148909952&html=1).
Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään. WebOodiin kirjaudutaan Aalto-
käyttäjätunnuksella. Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin WebOodissa.

Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)
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Tietoa tenteistä (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/tenttiohjeet-avoimessa-yliopistossa)

Kurssi on Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun järjestämä.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen
yliopiston toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää
ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä:
https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-
yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-
avoimessa-yliopistossa)

Korvaavuudet: Korvaa kurssin TU-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus 3-4 op

vv

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Laskentatoimen perusteet, etäopetus, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Laskentatoimi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Etäopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: DI, Ekonomi Juha Viljaranta
Tunniste: A22A00110

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
- Hahmottaa, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa.
- Osaa selittää, miksi tilinpäätösraportoinnilla on merkitystä.
- Ymmärtää, mitkä ovat tilinpäätösraportoinnin keskeiset käsitteet ja tyypilliset liiketapahtumat.
- Osaa analysoida liiketapahtumien vaikutukset yrityksen kassavirtaan, tulokseen ja taseeseen.
- Osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstä ja laskea sen keskeiset tunnusluvut.
- Ymmärtää taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
- Osaa laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista
kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
- Ymmärtää miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja
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
Huom. Etätentti mahdollisesti lyhyempi, jolloin tenttiin valmistautumiseen on enemmän aikaa

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet
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Laskentatoimen sivuaineen kurssi (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/)

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaineen kurssi (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/liiketoimintaosaamisen-perusteet-sivuaine)

Oppimateriaali
1. Oppikirja:Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2019) Yrityksen laskentatoimi
ISBN:9789521438271
2. Opetuksen yhteydessä tai kurssin kotisivuilla osoitettu materiaali

Kurssin kotisivu
MyCourses-sivustolla, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30746 (https://mycourses.aalto.fi/course
/view.php?id=30746)

Kurssisivulla kerrotaan kurssin tarkka toteutustapa esim. miten luennot toteutetaan.

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

DI, Ekonomi Juha Viljaranta

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 17.5.2021 klo 23.59  HUOM! Jos ilmoittaudut kurssin alkamispäivän. jälkeen,
niin et voi nähdä jo pidettyjä etäluentoja, koska niitä ei nauhoiteta. Ota myös huomioon, että Aalto-
tunnuksen saaminen kestää vähintään vuorokauden.

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.

Huom. Kurssille on tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-
opiskelijoille.  Katso tiedot Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-
opiskelijat ilmoittautuvat maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-
opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo 12.00

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.
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Opetusaika
10.5.-23.8.2021 , luento-opetuksessa tauko 15.6-15.8.2021
Luentopäivät maanantai ja keskiviikko, luennot pidetään aina klo 16.30-19.45.
Luennot pidetään verkossa ja luennolle voi kirjautua MyCourses- kurssisivun kautta. Luentoja ei  tallenneta.

Opetuspäivät
ma 10.5.
ma 17.5.
ke 19.5.
ma 24.5.
ke 26.5.
ma 31.5.
ke 2.6.
ma 7.6.
ke 9.6.
ma 14.6.
ma 16.8.
ma 23.8.

Tentti
Tentit järjestetään etätoteutuksina.

Kurssin tenttiajat
Kurssitentti on torstaina 26.8.2021 klo 16.30-19.30 välillä*
1. uusintatentti on keskiviikkona 6.10.2021 klo 16.30-19.30 välillä*
2. uusintatentti on keskiviikkona 17.11. 2021 klo 16.30-19.30 välillä*
Kurssin etätentin pituus voi olla lyhyempi kuin 3 tuntia. Opettaja ohjeistaa tentin suorittamisesta.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

lb

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021
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Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Markkinoinnin perusteet, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Markkinointi

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Virpi Näsänen
Tunniste: A23A00110

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi

HUOM! Tavoitteena on järjestää kurssilähiopetuksena Otaniemen kampuksella. Mikäli COVID-19
tilanteen vuoksi lähiopetuksen järjestäminen ei ole mahdollista, kurssin luennot pidetään verkko-
opetuksena. Kurssin tentit pidetään kuitenkin lähitentteinä Otaniemen kampuksella.

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
6 opintopistettä on 160 tuntia:
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) (30 h)
Ryhmätyöt (48 h)
Omatoiminen kurssimateriaaliin tutustuminen ja kuulusteluun valmistautuminen (79 h)
Kuulustelu (3 h)
Sisältöä, arviointiperusteita, kuormittavuuslaskelmaa, oppimateriaalia, tehtävien aikataulutusta ja yhteystietoja
tarkennetaan viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkua.

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

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaineen kurssi (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/liiketoimintaosaamisen-perusteet-sivuaine)

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

Oppimateriaali
Luentokalvot ja muu opettajan osoittama materiaali, esimerkiksi artikkelit. Ilmoitetaan ja jaetaan kurssin
alkaessa.

Kurssin kotisivu
MyCourses-sivustolla, https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30778 (https://mycourses.aalto.fi/course
/view.php?id=30778)  kerrotaan kurssin tarkka toteutustapa. Opettaja päivittää sivun ennen kurssin alkua.

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

Virpi Näsänen

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 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.

Ryhmätyöt (40 %)
Lopputentti (60 %)

Opetusaika

12.8.-13.9.2021, luennot maanantaisin ja torstaisin klo 17.00-19.30, HUOM. Muutos opetusajoissa ei opetusta
torstaina 2.9.2021
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Jos mahdollista, kurssi toteutetaan lähiopetuksena Otaniemen kampuksella.

Jos COVID-19 tilanteen vuoksi lähiopetusta ei voida järjestää, luento-opetus pidetään verkko-opetuksena.

Opetussali
Sali U1 (U154)  Opetussali sijaitsee Kandidaattikeskus-rakennuksessa (https://www.aalto.fi/fi/toimipisteet
/kandidaattikeskus), osoite Otakaari 1, Espoo. Sisäänkäynti U-siipeen M-ulko-ovesta.

Tentit
Tentit pidetään lähitentteinä Otaniemen kampuksella. Tentit pidetään lähitentteinä vaikka opetus olisi verkko-
opetusta.

Kurssitentti on torstaina 23.9.2021 klo 16.00-19.00, sali U5 (U147)
Uusintatentti on torstaina 28.10.2021 klo 16.00-19.00, sali U5 (U147)

Tenttisalit sijaitsevat Kandidaattikeskus-rakennuksessa (https://www.aalto.fi/fi/toimipisteet/kandidaattikeskus),
osoite Otakaari 1, Espoo. Sisäänkäynti U-siipeen M-ulko-ovesta.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

Korvaa kurssin 23A010 sekä 23A00210 Introduction to Marketing

LB

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Markkinointi - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Matriisilaskenta, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Matematiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 75 euroa
Tunniste: MS-A0002

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- esittää lineaariset yhtälöryhmät matriisimuotoisina

- ratkaista matriisimuotoiset yhtälöryhmät Gaussin eliminaatiolla

- suorittaa matriisien peruslaskutoimitukset

- laskea neliömatriisin ominaisarvot

- ymmärtää matriisihajotelmien merkityksen.

Työmäärä toteutustavoittain
24+24 (4+4)
Sisältöä, arviointiperusteita, kuormittavuuslaskelmaa, oppimateriaalia, tehtävien aikataulutusta ja yhteystietoja
tarkennetaan viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkua.

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

Sisältö

Avoin yo, Matriisilaskenta, kesä 2021 - Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto ... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.857883380610

1 of 3 28.7.2021, 13.08



vektorilaskentaa, matriisit ja yhtälösysteemit ja ominaisarvot.

Kurssin oppimisalusta MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30933)

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

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu tekniikan väylän opiskelijoille. Katso lisätietoja tekniikan väylästä
(https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opinnoilla-tekniikan-alan-tutkinto).

Ilmoittautuminen alkaa 17.4.2021 klo 9.00
Ilmoittautuminen päättyy 24.5.2021 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.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 50 paikkaa.

lukion matematiikka.

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Verkko-opetus

Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1148558916&html=1).
Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään.

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

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

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

Korvaavuudet:

Voidaan korvata kursseilla MS-A00XX Matriisilaskenta.

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Projektien suunnittelu ja ohjaus, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Tuotantotalous

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 75 euroa
Opettaja: Karlos Artto
Tunniste: TU-C3010

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi | englanti

Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on esitellä projektinhallinnan perusmenetelmät, projektien edellyttämät lähestymistavat
yrityksen johtamisessa, peruskäsitys projektiliiketoiminnasta.
Kurssin jälkeen opiskelijat:
- Osaavat tunnistaa ja arvioida yksittäiseen projektiin vaikuttavia tekijöitä
- Tuntevat projektinhallinnan perusmenetelmät ja -käsitteet, sekä osaavat soveltaa niitä yksinkertaisessa
projektiympäristössä
- Tunnistavat projektien ja projektiportfolioiden yhteyden yrityksen strategiseen johtamiseen
- Osaavat luokitella ja arvioida projektiliiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 10*2 h = 20 h (joista osa harjoitustöiden aiheisiin liittyviä luentoja), luentovalmistautuminen 10*2 h = 20
h harjoitustyöt 3*20 h = 60 h, tenttiin valmistautuminen 32 h, tentti 3 h, yhteensä 135 h.

Kurssin asema
Tuotantotalouden pääaineen pakollinen kurssi. Tuotantotalouden sivuaineen vaihtoehtoinen kurssi.
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Sisältö
Projektitoiminnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektien markkinointi
ja myynti, projektit organisaatiossa, projektiportfolion hallinta, yrityksen projektimuotoinen liiketoiminta.
Projektitoiminnan tietoalueet, menetelmät ja sovellutukset.

Oppimateriaali
1. Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY
Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/
(http://pbgroup.aalto.fi/en/) valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle
lataussivulle.
Projektiportfoliomateriaali: (haettavissa elektronisessa muodossa kurssin MyCourses-sivulta)
2. Martinsuo M., Aalto T., Artto K., 2003. Projektisalkun johtaminen: tuotekehitysprojektien valinta ja strateginen
ohjaus, Teknologiateollisuus. Ote luvusta 4 (ss. 83-100)
3. Artto K., 2014. Projektiportfolion hallinta, Aalto-yliopisto, Otaniemi.

Kurssin sähköinen työtila MyCourses
MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-
käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on
mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen
kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-
avoin-yliopisto/aalto-kayttajatunnus-opiskelujarjestelmat-ja-opiskelijatiedotus (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/aalto-kayttajatunnus-opiskelujarjestelmat-ja-opiskelijatiedotus)

Kurssin työtila: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=31069
(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=31069)Työtilan materiaalit päivitetään kurssin alkuun mennessä.

(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=31069)

Karlos Artto

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 klo 23.59

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa. Rekisteröityminen Aimo-palvelun käyttäjäksi ja
ilmoittautuminen kurssille: Aimo-palvelu (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=fi&form_language=fi)

Ilmoittaututumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu
ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-
avoin-yliopisto/ilmoittautuminen-maksut-ja-saannot (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/ilmoittautuminen-maksut-ja-saannot)

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Kurssi on Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen järjestämä.

TU-A1100 Tuotantotalous 1 tai vastaavat tiedot
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Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Koronavirustilanne voi aiheuttaa muutoksia. Kurssin opetus voi muuttua etäopetukseksi, kurssia voidaan
opettaa sekä etänä että lähiopetuksena tai pelkästään lähiopetuksena. Myös opetusaika- ja paikkatietoihin voi
tulla vielä muutoksia.

Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1149170611&html=1).
Kurssin aikataululinkki avautuu WebOodi-opintotietojärjestelmään. WebOodiin kirjaudutaan Aalto-
käyttäjätunnuksella.

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

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

Korvaavuudet: TU-22.1120.

VV

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Vastaava koulutus muualla
Tuotantotalous - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Projektityö ja -johtaminen, etäopetus, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Projektihallinta Projektijohtaminen Projektinjohtaminen Projektityö Projektityöskentely

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Riku Oksman
Tunniste: A21C00400

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi1) tunnet projektikirjallisuuden kentän eri lähestymistapoja;2) ymmärrät
projektitoiminnan luonnetta vahvasti kontekstisidonnaisena työskentely- ja organisoitumismuotona;3) osaat
analysoida projektitoiminnan ongelmia erilaisissa konteksteissa.

Työmäärä toteutustavoittain
Kontaktiopetus 30 h
Ryhmätyöskentely 80 h
Itsenäinen työskentely 50 h
Yhteensä 160 h

Kurssin asema
Organisaatiot ja johtaminen - aineen sivuainekokonaisuus. (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-

yliopisto/johtaminen) Kandidaatintutkinnossa vapaasti valittavat opinnot, Aalto-kurssi.

Sisältö
Projektinhallintamallien sijaan kurssilla perehdytään erilaisiin yhteiskuntatieteellisiin ja organisaatioteoreettisiin
näkökulmiinprojektityöstä ja sen johtamisesta. Kurssilla tarkastellaan projekteja ennen kaikkea väliaikaisina
toimintajärjestelminä, jotkaperustuvat ihmisten arkiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen ja joita on mahdotonta
täysin hallita. Kurssi tarjoaa erilaisiakäsitteellisiä välineitä analysoida ja kehittää omaa ja muiden
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projektityöskentelyä erilaisissa konteksteissa.

Oppimateriaali
Kurssin MyCourses-työtilassa ja luennoilla ilmoitettava artikkeli- ja muu materiaali.
Kurssin oppimisalusta MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A21C00400).
Opiskelussa ja oppimisalustalle kirjautumisessa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi
/fi/studies/datasystem/)

Riku Oksman

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 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.

Kurssille päästäkseen opiskelijan on palautettava hyväksyttävästi laadittu ennakkotehtävä viimeistään
sunnuntaina 8.8. Luennoille osallistuminen on pakollista (max 2 poissaoloa, korvattava erikseen). Luento ti
17.8. (HUOM! päivämäärä korjattu) on kaikille pakollinen.

Huom. Kurssille on tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 2.6.2021 klo
12.00.

Johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot.

1. Ennakkotehtävä (25 % 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 viimeistään sunnuntaina 8.8.

2. Luennot 30 h. Aktiivinen osallistuminen luennoille (max. 2 poissaoloa, korvattava erikseen) on välttämätöntä.
Huom. Maanantaina 16.8. pidettävän ensimmäisen luennon poissaoloa ei voi korvata (välttämättömät
harjoitukset paikan päällä), joten tuolloin on osallistuttava kurssille, jotta kurssista voi saada arvosanan.

3. Ryhmissä tehtävä kurssiprojekti ja sen reflektointi (50 % arvosanasta). Konkreettisen kurssiprojektin
reflektointi suhteessa kurssin teemoihin.

4. Kurssin aikana täydennettävä oppimispäiväkirja (25 % arvosanasta).
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Etäopetuksen aikataulu

(Luennoille voi osallistua vain ennakkotehtävän hyväksytysti palauttaneet opiskelijat!)

ma 16.8. klo 17-19.30
ti 17.8. klo 17-19.30 (HUOM! kaikille ehdottoman pakollinen läsnäolo)
ke 18.8. klo 17-19.30
to 19.8. klo 17-19.30
ti 24.8. klo 17-19.30
ke 25.8. klo 17-19.30
to 26.8. klo 17-19.30
ti 31.8. klo 17-19.30
ke 1.9. klo 17-19.30
to 2.9. klo 17-19.30

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

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

VV

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Johtaminen - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Ruotsin verkkokurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Ruotsi Ruotsin Kieli

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: ruotsi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Etäopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: FM Taija Votkin
Tunniste: ALC-5552

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuasi:
- selviydyt työelämän ja omaan erikoisalaasi liittyvistä ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.
- osaat viestiä ymmärrettävästi erilaisissa työelämään liittyvissä asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla.
- ymmärrät ruotsinkielisiä, myös omaan alaasi liittyviä tekstejä.

Kurssi valmentaa ruotsin suulliseen ja kirjalliseen kokeeseen, joissa osoitetaan julkishallinnon henkilöstöltä
vaadittavaa vähintään tyydyttävää oman alan ruotsin kielen taitoa (ks. kielitaitolaki 424/2003)Mikäli opiskelija
suorittaa kurssin lisäksi erikseen kirjallisen ja suullisen kokeen hän saa julkishallinnon henkilöstöltä
vaadittavan vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taidon (ks. kielitaitolaki 424/2003).

On mahdollista suorittaa vain itse kurssi (ei koske kauppatieteen tai tekniikan väylää opiskelevia), jolloin voi
saada suorituksen pelkästä kurssista.

Työmäärä toteutustavoittain
- opiskelijan työmäärä 81 tuntia
- verkkotapaamisia 0-12 h
- itsenäinen työskentely, suulliset ja kirjalliset tehtävät 69-81 h
- verkkotapaamisten määrä vaihtelee toteuttamistavan mukaan

Kurssin asema
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Aalto-yliopiston tekniikan, taiteen ja kauppatieteen kandidaatin tutkinto, kieli- ja viestintäopinnot
HUOM. Kurssi soveltuu kauppatieteen, tekniikan tai taiteen alan opiskelijalle, joka haluaa tutkintoonsa
vaadittavan oman alan ruotsin kielen taidon.

Sisältö
- työelämän ja omaan alan viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä
- oman alan sanasto
- itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan
- tehtävien työstäminen palautteen pohjalta

Oppimateriaali
Opettajan ohjeiden mukaisesti. Tehtävävaihtoehtoja löytyy muun muassa alustalta Svenskstudier för
högskolestuderande: https://svenskstudieribuffeformat.com/ (https://svenskstudieribuffeformat.com/)

Kurssi opiskellaan Aalto-yliopiston MyCourses kurssisivustollla https://mycourses.aalto.fi/course
/view.php?id=30764 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30764) Kirjaudu MyCourses-sivustolle
Aalto-käyttäjätunnuksilla (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/)
Opettaja antaa tietoa mahdollisista muista järjestelmistä, joita käytetään kurssin aikana.

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.

FM Taija Votkin

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 15.5.2021 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 Kielikeskuksen järjestämässä opetuksessa.

Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.

Vähintään 5 pakollista lukion ruotsin kurssia

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

Kurssin arviointi
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Opiskelija voi suorittaa pelkän kurssin ALC-5552, jolloin arviointi on seuraava:
- kurssi toteutetaan verkkokurssina
- kirjalliset tehtävät
- keskusteluharjoitukset ja suulliset videoesitykset
- säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen

Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty

Kirjallinen ja suullinen tentti

Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa kurssin lisäksi erikseen sekä kirjallinen että suullinen tentti,
jolloin hän osoittaa julkishallinnon henkilöstöltä vaadittavan oman alan ruotsin kielen taidon (Kielitaitolaki
424/2003). Kirjallisesta ja suullisesta tentistä saa erilliset arvosanat. Arvosana voi olla joko tyydyttävät tiedot tai
hyvät tiedot.

Kurssin  ja kirjallisen ja suullisen tentin suoritettuaan opiskelijalla on suoritus:
1. Kurssista ALC-5552 Ruotsin verkkokurssi
2. Oman alan julkishallinnon suullinen ruotsin kielen taito
3. Oman alan julkishallinnon kirjallinen ruotsin kielen taito

Opetussaika
Kurssi pidetään 17.5.-18.6.2021 välisenä aikana. Kurssin tarkempi sisältö on MyCourses -kurssisivulla.

Tentti
Kaikki tentit ovat etätenttejä.

Opiskelija voi suorittaa pelkän kurssin ALC-5552, jolloin hän saa 3 opintopisteen kurssin arvosanaksi hyväksytty
tai hylätty.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa kurssin lisäksi sekä kirjallinen että suullinen tentti, jolloin hän
osoittaa julkishallinnon henkilöstöltä vaadittavan oman alan ruotsin kielen taidon (Kielitaitolaki 424/2003).
Opettaja ohjeistaa tenttien tekemisestä.

Tämä kurssi sisältään videoitavia harjoituksia. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia. Kurssin opetuskieli on
ruotsi, mutta apukielenä käytetään suomea.

Avoimen yliopiston tekniikan väylän opiskelija

Tekniikan väylässä opiskelevan on suoritettava väylän valintavaatimusten mukaisesti kurssin ALC-5552 Ruotsin
verkkokurssi, 3 op lisäksi
ALC-5001 Julkishallinnon ruotsi, kirjallinen taito, 1 op (tekniikan opiskelijat)
ALC-5002 Julkishallinnon ruotsi, suullinen taito, 1 op (tekniikan opiskelijat)

Avoimen yliopiston kauppatieteen väylän opiskelija

Kauppatieteen väylässä opiskelevan on suoritettava väylän valintavaatimusten mukaisesti kurssin ALC-5552
lisäksi
ALCB-5801 Julkishallinnon ruotsi, kirjallinen taito, (sisältyy kurssin opintopisteisiin) (kauppatieteen opiskelijat)
ALCB-5802 Julkishallinnon ruotsi, suullinen taito, (sisältyy kurssin opintopisteisiin) (kauppatieteen opiskelijat)
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Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

 lb

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, verkkokurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Ruotsi Ruotsin Kieli Ruotsin Kieli Ja Liikeviestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: ruotsi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: FM Taija Votkin
Tunniste: ALCB-5800

Kuvaus saatavilla myös: ruotsi

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuasi selviydyt työelämän ja omaan erikoisalaasi yritysviestintään liittyvistä ruotsinkielisistä
suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista esim. sähköpostiviestinnästä a småprat-tilanteista. Osaat viestiä
ymmärrettävästi erilaisista työelämään liittyvistä asioista tilanteeseen sopivalla tavalla. Ymmärrät ruotsinkielisiä,
myös omaan alaasi liittyviä tekstejä yleisellä tasolla.
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
- opiskelijan työmäärä 81 tuntia
- itsenäinen työskentely, suulliset ja kirjalliset tehtävät, kokeet
- verkkotapaamiset opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa sekä videoitavat tehtävät

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, kieli- ja viestintäopinnot

Sisältö
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- työelämään ja yritysviestintään liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä
- oman alan sanasto
- itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan
- tehtävien työstäminen palautteen pohjalta.

Oppimateriaali
Opettajan ohjeiden mukaisesti.

Kurssi opiskellaan MyCourses-kurssisivustolla https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30767
(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30767)
Opettaja antaa tietoa mahdollisista muista järjestelmistä, joita käytetään kurssin aikana.

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

FM Taija Votkin

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 7.5.2021 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 Kielikeskuksen järjestämässä opetuksessa.

Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.

Vähintään 5 pakollista lukion ruotsin kurssia

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

- kirjalliset tehtävät
- keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
- säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
- kirjallinen koe (50 % arvosanasta)
- suullinen koe (50% arvosanasta)

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
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 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
Kurssi pidetään 10.5.-11.6.2021 välisenä aikana. Tarkempi sisältö kurssin MyCourses -kurssisivulla, kun
opettaja on päivittänyt sen.

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

Kirjalliset tentit suoritetaan kurssin jälkeen etätentteinä. Kirjalliset tentit pidetään n. kahden viikon aikana
kurssin päättymisestä. Opettaja ohjeistaa tenttien suorittamisesta.

Suulliset tentit suoritetaan videotenttinä. Suulliset tentit sovitaan opettajan kanssa.

 Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

lb

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kielet - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Saksa 1, verkkokurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Saksa Saksan Kieli

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: saksa, suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Arja Blanco
Tunniste: ALC-6310

Kuvaus saatavilla myös: saksa | ruotsi | englanti

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuasi:
- tulet toimeen työ- ja arkielämän yksinkertaisissa suullisissa viestintätilanteissa
- osaat laatia lyhyitä kirjallisia viestejä
- olet tutustunut jonkin verran saksankielisten maiden tapakulttuuriin

Työmäärä toteutustavoittain
24 h (ryhmäopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely)

Kurssin asema
Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot.

Sisältö
Kielen perusrakenteiden ja -sanaston suullinen ja kirjallinen harjoittelu yksinkertaisissa tilanteissa,
kuullunymmärtämisharjoituksia, saksankielisten maiden maantuntemusta.

Oppimateriaali
Blanco, Arja; Kudel, Pauli; Freut mich 1, Otava 2017, ISBN 9789511301417  ja lisämateriaali
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Kurssin oppimisalusta
Kurssi opiskellaan Aalto-yliopiston MyCourses kurssisivulla https://mycourses.aalto.fi/course
/view.php?id=30765 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30765)
Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla. Tarvitset opiskelussa
Aalto-käyttäjätunnuksia.

Arja Blanco

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 9.5.2021 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 Avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin opetus on Aalto-yliopiston Kielikeskuksen kurssin mukainen.

Huom. Kurssille on tarjolla rajattu määrä maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-
opiskelijoille.  Katso tiedot Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-
opiskelijat ilmoittautuvat maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-
opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo 12.00

Ei edeltäviä opintoja.

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

1. Kontaktiopetus 24 h ja itsenäinen opiskelu 57 h
2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät (30 %)
3. Kirjalliset kokeet (70 %)

Opetusaika

11.5.-17.6.2021, etäopetus tiistaisin ja torstaisin ryhmä1 klo 17.00-18.30 ja ryhmä 2 klo 18.30-20.00

Opetusta ei nauhoiteta. Ei opetusta torstaina 13.5.2021

Tentit
Kurssitentti pidetään tiistaina 22.6.2021. Kurssitentti tehdään etätenttinä verkossa.
Uusintatentti pidetään tiistaina 27.7.2021 Uusintatentti tehdään etätenttinä verkossa.

Opettaja ohjeistaa tenttien tekemisestä.
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Kurssi edellyttää säännöllistä, vähintään 80 % läsnäoloa kontaktitunneilla. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille.

Korvaa kurssin LC-6001 Saksa 1 - työelämän saksaa

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

lb

Aalto University Open University Office
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Saksa 2, verkkokurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Saksa Saksan Kieli

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: saksa, suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 45 euroa
Opettaja: Arja Blanco
Tunniste: ALC-6320

Kuvaus saatavilla myös: saksa | ruotsi | englanti

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuasi:
- tulet toimeen arki- ja työelämän tavallisissa suullisissa viestintätilanteissa
- osaat laatia kirjallisia viestejä
- tunnet jossakin määrin saksankielisten maiden tapakulttuuria

Työmäärä toteutustavoittain
24 h (ryhmäopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (ryhmäopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely

Kurssin asema
Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot.

Sisältö
Kielen perusrakenteiden täydentäminen, perussanaston laajentaminen, keskeisten viestintätilanteiden suullinen
ja kirjallinen harjoittelu, saksankielisten maiden maantuntemusta

Oppimateriaali
Blanco, Arja; Kudel, Pauli; Freut mich 2, Otava 2018, ISBN: 9789511302728  ja lisämateriaali MyCourses
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oppimisalustalla

Kurssin oppimisalusta
Kurssi opiskellaan Aalto-yliopiston MyCourses kurssisivustolla https://mycourses.aalto.fi/course
/view.php?id=30766 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30766)
Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla. Opiskelussa tarvitset
Aalto-käyttäjätunnuksia.

Arja Blanco

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 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 Avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin opetus on Aalto-yliopiston Kielikeskuksen kurssin mukainen.

Huom. Kurssille on tarjolla rajattu määrä maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-
opiskelijoille.  Katso tiedot Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-
opiskelijat ilmoittautuvat maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-
opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo 12.00

ALC-6001 Saksa 1 -työelämän saksaa tai LC-6310 Saksa 1 tai vastaavat tiedot

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

Kontaktiopetus 24/36 h ja itsenäinen opiskelu 57/45 h.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät (30%), kirjalliset kokeet (70
%).

Opetusaika

10.8.-16.9.2021, etäopetus tiistaisin ja torstaisin klo 18.00-19.30 Opetusta ei nauhoiteta. Opetusta ei pidetä
tiistaina 24.8.2021, koska MyCourses järjestelmää päivitetään ko. päivän. Opetus on siirretty keskiviikkoon 25.8.
klo 18.00-19.30.

Tentit
Kurssitentti pidetään tiistaina 21.9.2021. Kurssitentti tehdään etätenttinä verkossa.
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Uusintatentti pidetään torstaina 21.10.2021 Uusintatentti tehdään etätenttinä verkossa.

Opettaja ohjeistaa tenttien tekemisestä.

Korvaa kurssin Korvaa kurssin LC-6002 Saksa 2 (3 op)

Kurssi edellyttää säännöllistä läsänäoloa opetuskerroilla.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

lb

Aalto University Open University Office
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Taloustieteen perusteet, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Taloustiede

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Anne Mikkola
Tunniste: A31A00110

Osaamistavoitteet
Kurssin suorittaneet hallitsevat taloustieteen perusteet ja osaavat soveltaa taloustieteellistä ajattelua
yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamisessa sekä käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot 36h, luentoihin valmistautuminen 44h, harjoitukset 10h ja harjoituksiin valmistautuminen 27h, tentti 2 h
ja tenttiin valmistautuminen 41h

Kurssin asema
KTK-tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaineen kurssi (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/liiketoimintaosaamisen-perusteet-sivuaine)

Sisältö
Kurssi tarjoaa johdatuksen taloustieteelliseen ajatteluun ja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan talouden
toiminnasta. Kurssilla analysoimme yksittäisen ihmisen valintoja, strategista kanssakäymistä, yritysten ja
markkinoiden toimintaa, talouspolitiikan vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä suhdannevaihtuluiden, inflaation ja
taloudellisen kasvun syitä ja seurauksia.
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Oppimateriaali
Luennoilla jaettava materiaali.
CORE: The Economy (luvut 1, 3-10 ja 12-16); e-versio luettavisa osoitteessa https://www.core-econ.org/
(https://www.core-econ.org/)

Kurssin oppimisympäristö MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30789)

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

Anne Mikkola

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 28.5.2021 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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo
12.00

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena, mutta tentit Otaniemessä tehtävinä EXAM-tentteinä (https://wiki.aalto.fi
/display/OPIT/EXAM).

1. Verkkoluennot 36h, PhD Anne Mikkola

2. Verkkoharjoitukset 10h (15% arvostelusta)

3. EXAM-tentti. (85%). Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin sekä alla mainittuun
kirjallisuuteen.

Kurssi järjestetään netissä osin zoom-luentoina, joissa opiskelijat ovat läsnä ja osin valmiiksi äänitettyinä
luentoina. Zoom-luennot pyritään myös äänittämään.

Zoom-luennot ajoittuvat alla olevien luentoaikojen sisälle. Nämä päivät antavat opiskelijalle 12 luennon raamin
kurssin etenemiselle. Tässä ilmoitetut ajat kuvaavat luentojen kokonaisaikaa, vaikka merkittävä osa ilmoitetuista
ajoista korvautuukin valmiiksi äänitetyillä osioilla, jotka on kuunneltavissa alla ilmoitettujen ajankohtien välillä.

Luennot klo 17-19

Ma: 31.5, 14.6, 28.6, 19.7

To: 27.5, 3.6, 10.6, 17.6, 1.7, 8.7, 15.7, 29.7
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Harjoitukset klo 17-18:30

Ma: 7.6, 21.6, 12.7

To: 22.7, 12.8

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

Tentit
Katso tarkemmat ohjeet kurssin MyCourses-työtilasta

Arvioidut tenttiajat tai tenttikauden alkamisajat.

Tentti 1: ma 30.8

Tentti 2: ma 11.10

Tentti 3: pe 26.11

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

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

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

mo

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Kansantalous - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Taulukkolaskenta ja analytiikka, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Taulukkolaskenta

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Panu Erästö
Tunniste: A30A01100

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

Kurssin asema
KTK.-tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet

Työmäärä toteutustavoittain
Luennot ja monimuoto-opetus 36 h yliopistonlehtori Panu Erästö, itseopiskelu ja itsenäiset harjoitukset 116h,
kurssin kokonaistyömäärä 160 h. Kurssi on verkkokurssi.
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Oppimateriaali
Luentomateriaali sekä muu erikseen ilmoitettava lisämateriaali

Kurssin oppimisympäristö MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30788)

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

Panu Erästö

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021
Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2021

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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo
12.00.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet:
Kurssin kokonaistyömäärä on 160 h
Toteutustavat: Luennot ja monimuoto-opetus.

Tentit: Kurssilla on yksi loppukoe yksi uusinta.

Arvosteluperusteet:

Numeroarviointi.
-1/3 erikseen osoitetut sähköiset (B-)tehtävät
-1/3 ryhmätyö
-1/3 tentti. Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan vähintään 50% tenttitulos

Voidakseen osallistua B-tehtäviin, tenttiin ja saadakseen hyväksytyn kurssisuorituksen on opiskelijan saatava
vähintään 50% osoitetuista sähköisistä (A-)harjoitustehtävien pisteistä määräaikaan mennessä. Lisäksi
opiskelijan on palautettava hyväksytysti erikseen osoitetut tehtävät määräaikaan mennessä. Nämä
ennakkovaatimustehtävät eivät suoraan vaikuta kurssiarvosanaan.

Kurssi 3.6.-29.7. täysin verkko-opetuksena. Ainoastaan vapaaehtoiset viikottaiset
etäkertaukset/kyselytunnit ovat tiettyyn kellonaikaan. Muu opetus on omaan tahtiin katsottavia videoita
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ja harjoituksia.

Jotta opiskelija pääsee osallistumaan tenttiin, tulee hänen palauttaa hyväksytysti erikseen osoitetut
tehtävät erikseen osoitettujen työskentelyikkunoiden puitteissa Kurssia ei ole mahdollista suorittaa vain
tulemalla tenttiin.

Etätentit:
1. tentti 5.8. katso tarkemmat tenttiin liittyvät ohjeet kurssisivulta

2. tentti viikolla 33. katso tarkemmat tenttiin liittyvät ohjeet kurssisivulta

Jotta opiskelija pääsee osallistumaan tenttiin, tulee hänen palauttaa hyväksytysti erikseen osoitetut tehtävät
erikseen osoitettujen työskentelyikkunoiden puitteissa Kurssia ei ole mahdollista suorittaa vain tulemalla tenttiin
vaan sähköiset perustehtävät tulee tehdä säännöllisesti riittävällä saldolla.

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

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

mo

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto
Vastaava koulutus muualla
Tilastotiede - koulutus muualla
Tieto- ja tietoliikennetekniikka - koulutus muualla
Liiketalous ja kauppa - koulutus muualla
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Tilastotiede Todennäköisyyslaskenta

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 75 euroa
Opettaja: Markku Malmivuori
Tunniste: MS-A0504

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 posteriorijakaumia ja tehdä niistä päätelmiä
- 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

Sisältöä, arviointiperusteita, kuormittavuuslaskelmaa, oppimateriaalia, tehtävien aikataulutusta ja yhteystietoja
tarkennetaan viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkua kurssin MyCourses työtilassa
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Kurssin asema
Perusopinnot. Matematiikan sivuaineen valinnainen kurssi.

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.

Kurssin oppimisalusta: MyCourses

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

Markku Malmivuori

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu tekniikan väylän opiskelijoille. Katso lisätietoja tekniikan väylästä
(https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opinnoilla-tekniikan-alan-tutkinto).

Ilmoittautuminen alkaa 15.4.2021 klo 9.00
Ilmoittautuminen päättyy 25.5.2021 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.

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 50 paikkaa.

Jokin yliopistotason matematiikan kurssi, esim. MS-A000X Matriisilaskenta tai MS-A010X Differentiaali- ja
integraalilaskenta 1.
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luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Katso luento- ja harjoitusajat tästä (https://oodi.aalto.fi
/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1148503380&html=0). 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 tenteistä (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/)

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

Korvaavuudet: Korvaa kurssin Mat-1.2600 ja Mat-1.2620.

Voidaan korvata kursseilla MS-A050X Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi / First course in
probability and statistics, MS-A0510 Mathematics 3.

mo

Aalto University Open University Office
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 0294429292

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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

Avoin yo, Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi, kesä 20... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.60100301856
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Tuotantotalouden perusteet, verkkokurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Logistiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika:
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: KTM, MBA Mikko Tarkkala
Tunniste: A35A00310

Osaamistavoitteet
Kurssilla perehdytään toiminnan ohjaukseen ja johtamiseen tuotanto- ja palveluorganisaatioissa. Kysymyksiä
tarkastellaan sekä yksittäisen organisaation että toimitusketjun näkökulmasta. Logististen kyvykkyyksien
kehittämisen lisäksi kurssilla käydään läpi poikkifunktionaalisen yhteistyön tärkeys ja operatiivisen toiminnan ja
hankintojen vaikutus tulokseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjauksen eri tasot ja muodot. Hän hallitsee kapasiteetinhallinnan,
varastonhallinnan ja resurssiensuunnittelun perusmallit, ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän ymmärtää
toimintaympäristön vaikutuksen valittuihin menetelmiin ja periaatteisiin.

Työmäärä toteutustavoittain
32 t teorialuennot, 16 t teemaluennot, 24 t menetelmäluennot, 50 t harjoituspaketit, 38 t tenttiin
valmistautuminen.

Kurssin asema
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet

Information Service Management sivuopintokokonaisuuden kurssi (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/)

Sisältö
Kurssin aihepiireihin kuuluvat mm. ennustaminen, tuotantoprosessit ja -strategiat, kapasiteetinhallinta,

Avoin yo, Tuotantotalouden perusteet, verkkokurssi, kesä 2021 - Aalto-y... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.87304821975
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varastonhallinta, resurssisuunnittelu, tuotannonohjaus ja -suunnittelu, hankintatoimen perusteet ja
toimitusketjujen hallinta.

Oppimateriaali
1. Krajewski, Ritzman, Malhotra (2019) Operations Management: Processes and Supply Chains (Global edition,
12th ed.) ISBN : 978-1-292-25993-2, (Opettaja antaa lisätietoja kurssikirjan mahdollisesti muista sopivista
painoksista kurssin alkaessa)
2. Luentomateriaali.

Kurssin työtila MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30794)

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

KTM, MBA Mikko Tarkkala

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 5.6.2021 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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo
12.00

Ei edeltäviä opintoja.

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

Kurssin opetus on täysin verkko-opetusta, mutta tentit pidetään lähitentteinä Otaniemen kampuksella

Aika 1.6-11.8.
Viikoittain omatoimisesti katsottavat teoria-/teema- ja menetelmäluennot (katsottavaa noin kahdeksan tuntia per
viikko) ja harjoituspaketin palauttaminen ryhmissä.

Avoin yo, Tuotantotalouden perusteet, verkkokurssi, kesä 2021 - Aalto-y... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.87304821975
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Opetustilat (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/site/)

Tentit
Tentit järjestetään Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa Otaniemen kampuksella, os. Otakaari 1, Espoo.

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

Tenttipäivät ja tenttisalit
Kurssin ensimmäinen tenttikerta on 24.8. klo 16-19. Muista ilmoittautua viimeistään 16.8. Pyrimme
järjestämään tentin koronarajoitusten salliessa kaikkein isoimissa saleissa, niin että tenttijöillä on reilusti tilaa.
1. uusintatentti on 14.9. klo 16.00-19.00. Muista ilmoittautua tenttiin Aimo-palvelussa viimeistään viikkoa ennen
tenttipäivää.
2. uusintatentti on 6.10. klo 16.00-19.00. Muista ilmoittautua tenttiin Aimo-palvelussa viimeistään viikkoa ennen
tenttipäivää.

Katso tenttisalit (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-tenttien-salit)

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

mo

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

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

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle

Avoin yo, Tuotantotalouden perusteet, verkkokurssi, kesä 2021 - Aalto-y... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.87304821975

3 of 4 28.7.2021, 13.17



Tuotantotalous - koulutus muualla
Avoin yo, Tuotantotalouden perusteet, verkkokurssi, kesä 2021 - Aalto-y... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.87304821975
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, etäopetus, elokuu 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Johtaminen Yritysviestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Kirsti Iivonen
Tunniste: AMNGT-A4003

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä

- tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi

- hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet

- osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa

Työmäärä toteutustavoittain
160 tuntia:

Lähiopetus (pakollinen läsnäolo)

Harjoitustyöt

Itsenäinen työskentely

Tentti

Kurssin asema
KTK-tutkinto, vapaasti valittavat opinnot, Aalto-kurssi

Avoin yo, Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, etäopetus, elokuu... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.75551590625
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Sisältö
Kurssilla perehdytään liike-elämän ammattilaisten keskeisiin taitoihin: viestintään, vuorovaikutukseen ja
neuvotteluun sekä kasvokkain että digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti keskitytään rakentavan ja
kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin työelämässä. Lisäksi opitaan tapoja viestiä onnistuneesti eri
tilanteissa sekä johtajana, asiantuntijana että tiimin jäsenenä.

Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia viestintätapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön. Lisäksi harjoitellaan
omien ideoiden vaikuttavaa ja vakuuttavaa esittämistä.

Yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla kehitetään kykyä toimia rakentavasti työelämässä. Harjoitusten kautta
kasvatetaan myös kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät
osallistujien konkreettisia tiimityötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppimateriaali
Ilmoitetaan kurssiesitteessä

Kurssin oppimisalusta MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30454)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) Käyttäjätunnus
kannattaa aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä, jotta pääset kirjautumaan kurssin sähköisille alustoille
kurssin alkaessa.

Kirsti Iivonen

Ilmoittautuminen alkaa 1.6.2021 klo 12.00

Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 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.

Ei ennakkovaatimuksia.

Osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo)

Harjoitustyöt

Avoin yo, Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, etäopetus, elokuu... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.75551590625
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KURSSI JÄRJESTETÄÄN ETÄOPETUKSENA MYCOURSES-ALUSTALLA
Opetusaika
ma 16.8 klo 16.15 - 19.45
ke 18.8 klo 16.15 - 19.45
ma 23.8 klo 16.15 - 19.45
ke 25.8 klo 16.15 - 19.45
ma 30.8 klo 16.15 - 19.45
ke 1.9 klo 16.15 - 19.45
ma 13.9 klo 16.15 - 19.45
ke 15.9 klo 16.15 - 19.45
ma 20.9 klo 16.15 - 19.45
ke 22.9 klo 16.15 - 19.45
ma 27.9. klo 16.15 - 19.45
ke 29.9 klo 16.15 - 19.45

Kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssi on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
tutkintovaatimusten mukainen.

Korvaavuudet: Kurssi "Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot" järjestetään samansisältöisenä kahdella eri
koodilla. Opiskelija voi suorittaa vain toisen näistä kursseista. Tämä MNGT-A4003-koodinen kurssi on Aalto-
kurssi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Koodin MNGT-A4001
toteutukset on kohdennettu ainoastaan Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Kurssi korvaa aiemman kurssin
77A00300 Viestintä ja projektinhallinta.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

vv

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

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

Avoin yo, Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, etäopetus, elokuu... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.75551590625
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, etäopetus, toukokuu 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Johtaminen Yritysviestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: Christa Uusi-Rauva
Tunniste: AMNGT-A4003

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä

- tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi

- hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet

- osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa

Työmäärä toteutustavoittain
160 tuntia:

Lähiopetus (pakollinen läsnäolo)

Harjoitustyöt

Itsenäinen työskentely

Tentti

Kurssin asema
KTK-tutkinto, vapaasti valittavat opinnot, Aalto-kurssi

Avoin yo, Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, etäopetus, toukok... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.35672704638
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Sisältö
Kurssilla perehdytään liike-elämän ammattilaisten keskeisiin taitoihin: viestintään, vuorovaikutukseen ja
neuvotteluun sekä kasvokkain että digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti keskitytään rakentavan ja
kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin työelämässä. Lisäksi opitaan tapoja viestiä onnistuneesti eri
tilanteissa sekä johtajana, asiantuntijana että tiimin jäsenenä.

Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia viestintätapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön. Lisäksi harjoitellaan
omien ideoiden vaikuttavaa ja vakuuttavaa esittämistä.

Yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla kehitetään kykyä toimia rakentavasti työelämässä. Harjoitusten kautta
kasvatetaan myös kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät
osallistujien konkreettisia tiimityötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppimateriaali
Ilmoitetaan kurssiesitteessä

Kurssin oppimisalusta https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=AMNGT-A4003
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=AMNGT-A4003)

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia. (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) Käyttäjätunnus
kannattaa aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä, jotta pääset kirjautumaan kurssin sähköisille alustoille
kurssin alkaessa.

Christa Uusi-Rauva

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00

Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2021 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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo
12.00.

Ei ennakkovaatimuksia.
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Osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo)

Harjoitustyöt

Tentti

HUOM! Kurssi järjestetään täysin etäopetuksena.

Etäopetuksen aikataulu
pe 7.5 klo 16.30 - 19.30
la 8.5. klo 9.00 - 15.30
pe 21.5 klo 16.30 - 19.30
la 22.5 klo 9.00 - 15.30
pe 28.5 klo 16.30 - 19.30
la 29.5 klo 9.00 - 15.30
pe 11.6 klo 16.30 - 19.30
la 12.6 klo 9.00 - 15.30

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

Kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssi on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
tutkintovaatimusten mukainen.

Korvaavuudet: Kurssi "Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot" järjestetään samansisältöisenä kahdella eri
koodilla. Opiskelija voi suorittaa vain toisen näistä kursseista. Tämä MNGT-A4003-koodinen kurssi on Aalto-
kurssi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Koodin MNGT-A4001
toteutukset on kohdennettu ainoastaan Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Kurssi korvaa aiemman kurssin
77A00300 Viestintä ja projektinhallinta.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)
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Aalto-yliopiston avoin yliopisto
Sähköposti: avoin(at)aalto.fi
Puhelin: 0294429292

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Avoin yo, Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, etäopetus, toukok... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.35672704638

3 of 4 28.7.2021, 13.18



Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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

Avoin yo, Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, etäopetus, toukok... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.35672704638
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Valokuvan käytännöt, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Taideaineet Valokuvataide Valokuvaus

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu
Maksullinen: 75,00 euroa
Opettaja: TaM Outi Laine, kuvataiteilija
Tunniste: ATAI-C1155

Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee perustiedot ja -taidot valokuvauksen alueelta ja perehtyy valokuvaukseen taiteellisen
työskentelyn välineenä. Opiskelija hahmottaa valokuvan osana nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kenttää ja
osaa soveltaa valokuvan käytäntöjä opetustyössä.

Työmäärä toteutustavoittain
56 h, lisäksi itsenäistä työskentelyä

Kurssin asema
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma, kuvataidekasvatuksen pääaine

Tärkeää huomata
Läsnäolo 1. opetuskerralla on pakollinen!

Sisältö
Valokuvaa käsitellään kuvan rakentamisen, kontekstualisoinnin, merkityksenannon ja kuvantulkinnan kautta.
Perehdytään valokuvaan taiteellisen ajattelun ja työskentelyn välineenä. Kuvaustehtävien kautta käydään läpi
kameran toimintaperiaate, valotus, valaiseminen ja kuvankäsittelyn perusteet. Toteutetaan digitaalinen
näyttelyjulkaisu tai näyttely.
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Oppimateriaali
Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä.

Työmuodot
Luennot, demonstraatiot, keskustelut, kuvausharjoitukset, ryhmä- ja yksilötyöskentely, intensiiviset workshopit,
kritiikit. Digitaalinen portfolio omasta oppimisprosessista. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80%
osallistumista yhteisiin kontaktitapaamisiin ja harjoitustehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Kurssin oppimisympäristö
My Courses (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ATAI-C1155)

Kurssi on suunnattu digitaalisesta valokuvauksen tekniikasta ja sisällöistä kiinnostuneille. Kurssilla tutkimme
valokuvan mahdollisuuksia ja keinoja taiteellisen ilmaisun välineenä.
Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta digitaalisesta järjestelmäkamerasta tai
kuvankäsittelystä, vaan kiinnostusta digitaaliseen kuvaan, nykytaiteen ilmiöihin, kuvan sisältöihin ja sen kieleen.
Kurssilla perehdytään digitaalisen valokuvauksen perusteisiin, kuvaustekniikkaan, omaan kuvailmaisuun ja
valokuvaan nykytaiteessa. Oman digijärjestelmäkameran käyttö on suositeltavaa.

TaM Outi Laine, kuvataiteilija

Ilmoittautumisaika alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautumisaika päättyy 16.5.2021 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 12 opiskelijaa/kurssi ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arvosteluasteikko
hyväksytty / hylätty

Covid 19 –pandemiatilanteesta johtuen tämä kurssi järjestetään kokonaan etäopetuksena.
Intensiivikurssi toteutetaan kahden perättäisen viikon aikana.

Seuraa kurssin MyCourses-sivua päivitetyt tiedot saadaksesi. Ennen ensimmäistä opetuskertaa kirjaudu
Aalto-tunnuksillasi kurssin MyCourses-sivuille, ohjeet ensimmäiseen etätapaamiseen ja linkki Zoom-
etäluentoon löytyvät sieltä.

Aika
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Kurssi järjestetään 24.5.-3.6.2021 seuraavasti:

Viikko 21
ma 24.5.2021 klo 9.00-16.00
ti 25.5.2021 klo 9.00-16.00
ke 26.5.2021 klo 9.00-16.00
to 27.5.2021 klo 9.00-16.00

Viikko 22
ma 31.5.2021 klo 9.00-16.00
ti 1.6.2021 klo 9.00-16.00
ke 2.6.2021 klo 9.00-16.00
to 3.6.2021 klo 9.00-16.00

Opiskelussa tarvitset Aalto-käyttäjätunnuksia.
(https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/aalto-tunnus-opiskelijarekisteri-ja-opiskelijatiedotus-
avoimessa)Tunnus kannattaa aktivoida hyvissä ajoin ennnen kurssin alkamista. Voit hakea tunnuksesi jo
seuraavana päivänä kurssille ilmoittautumisesta. Huomioi, että tunnuksen päivittyminen voi kestää jopa kaksi
vuorokautta!

Korvaavuudet

Valokuva I

Tämä kurssi on Aalto-yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-
yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinto-opetuksessa kaudella 2020-2022.

HH

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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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
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(/wp/fi/) Hakutulokset Avoin yo, Verotuksen perusteet, iltakurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Verotus Yritysjuridiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-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

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.
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Kurssin oppimisympäristö MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30791)

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

OTK/OTM Ilkka Lahti

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 24.5.2021 klo 23.59. Opetus verkossa, mutta tentti kampuksella. Kaikkiin
tentteihin täytyy erikseen ilmoittautua.

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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo
12.00

Yritysjuridiikan perusopintoja tai kurssi Yritysjuridiikan perusteet 32A00130

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

Zoom-verkkoluennot kurssin MyCourses-työtilan kautta klo 16:15-18:20 yhdeksänä päivänä

ke 26.5.
to 27.5.
ti 1.6.
ke 2.6.
to 3.6.
ma 7.6.
ti 8.6.
ke 9.6.
to 10.6.

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

Kurssin ensimmäinen tenttikerta on 17.6. klo 16-19. Otakaari 1 rakennuksessa. Korona rajoitusten takia muista
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ilmoittautua viimeistään 9.6.
1. uusintatentti 18.8. klo 16. Muista ilmoittautua viikkoa ennen.
2. uusintatentti 7.10. klo 16. Muista ilmoittautua viikkoa ennen.

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Tietoa tenteistä
(http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/biz) Katso tenttisalit (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/avoimen-yliopiston-tenttien-salit)

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

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

mo

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Yhtiöjuridiikka, iltakurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Yritysjuridiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Verkko-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
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Kurssin oppimisympäristö: MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30792)

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

OTK, VT Kalle Kyläkallio

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 klo 12:00
Ilmoittautuminen päättyy 26.7.2021 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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 2.6.2021 klo
12.00

Yritysjuridiikan perusopintoja tai kurssi Yritysjuridiikan perusteet 32A00130

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

Kurssi toteutetaan verkkoluentoina.Linkit luentoihin kurssin työtilassa MyCourses. (https://mycourses.aalto.fi
/course/view.php?id=30792) Tentit järjestetään lähitentteinä kampuksella.

Verkkoluennot, joita ei tallenneta, yhdeksän kertaa:
Ma 16.8, ti 17.8, ke 18.8, to 19.8, ma 23.8, ke 25.8., ma 30.8, ti 31.8 ja ke 1.9. klo 16:15-18:20

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

Kurssin ensimmäinen suoritusmahdollisuus on lähitentti kampuksella 8.9.  klo 16-19. Koronarajoitusten vuoksi
muista ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.
1. uusintatentti 12.10. klo 16. Muista ilmoittautua viikkoa ennen.
2. uusintatentti 17.11. klo 16. Muista ilmoittautua viikkoa ennen.

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja
Tentteihin ilmoittautuminen on pakollista.

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

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

mo

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Yritysjuridiikan perusteet, iltakurssi, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Yritysjuridiikka

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: 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.

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

Kurssin asema
KTK-tutkinto, Liiketoimintaosaamisen perusteet

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaineen kurssi (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/liiketoimintaosaamisen-perusteet-sivuaine)

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

Oppimateriaali
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Hoppu, Esko - Hoppu, Kari - Hoppu, Katja. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 2020
Muu luentomateriaali.

Kurssin oppimisympäristö MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30790)

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

Kalle Kyläkallio

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 15.5.2021 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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo
12.00

1.Luennot 24 h, OTK, VT Kalle Kyläkallio
2.Tentti (100 %) Tenteissä kuulustellaan vain kurssikirjallisuus.
Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja

Kurssi toteutetaan verkkoluentoina Zoomissa (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30790). Tentit
järjestetään lähitentteinä Otanuiemen kampuksella Espoossa kandidaattikeskuksessa osoitteessa Otakaari 1.

Luennot 17.5.-2.6. yhdeksän kertaa Zoomissa klo 16:15-18:20: Ma 17.5, ti 18.5, to 20.5,

Ma 24.5, ti 25.5, to 27.5,

Ma 31.5, ti 1.6, ke 2.6.

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

Kurssi suoritetaan lähitentissä kampuksella
Ensimmäinen tenttikerta 10.6. klo 16-19. Koronarajoitusten vuoksi muista ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen
tenttiä kaikkiin tenttitilaisuuksiin. Myös kurssin ensimmäiseen tenttikertaan.
1. uusintatentti 19.8. klo 16. Muista ilmoittautua.
2. uusintatentti 21.9. klo 16. Muista ilmoittautua.

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja
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Tietoa tenteistä
(http://avoin.aalto.fi/fi/studies/exams/) Katso tenttisalit (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/avoimen-yliopiston-tenttien-salit)

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

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa.
Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

mo

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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, Yritysvastuu ja -etiikka, etäopetus, kesä 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Johtaminen Yritysetiikka Yritysvastuu

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Verkko-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 21-24 h, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt ja kirjalliset työt 56 h.

Kurssin asema
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon peruskurssi (liiketoimintaosaamisen perusteet).

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaineen kurssi (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/liiketoimintaosaamisen-perusteet-sivuaine)

Sisältö
Yritysvastuun sisältö, yrityksen rooli yhteiskunnassa, organisaation strateginen ja operatiivinen yritysvastuu,
henkilökohtainen etiikka.
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Oppimateriaali
Oppimateriaali on saatavissa kurssin MyCourses-verkkoalueelta, ks. seuraava kohta.

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

Kirjautuminen Aalto-käyttäjätunnusten (http://avoin.aalto.fi/fi/studies/datasystem/) avulla. Ota huomioon, että
Aalto-tunnuksen saaminen kestää vähintään vuorokauden.

Santiago Martinez

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen päättyy 26.4.2021 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 tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Katso tiedot
Intosta (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1181567). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat

maksuttomille paikoille WebOodissa. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika WebOodissa alkaa 13.4.2021 klo
12.00.

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.

Verkkoluentojen aikataulu:

Ma 3.5. klo 16:30-19:30
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Ke 5.5. klo 16:30-19:30

Ma 10.5.  klo 16:30-19:30

Ke 12.5. klo 16:30-19:30

Ma 17.5. klo 16:30-19:30

Ke 19.5  klo 16:30-19:30

Osallistuaksesi luennoille ja ryhmäkeskusteluihin tarvitset toimivan internet-yhteyden, laitteen, jossa on
videokamera, mikrofoni sekä kaiutin/kuulokkeet. Kurssilla opiskelu on vuorovaikutteista ja videokameraa tulisi
pitää luennoilla päällä.

Korvaavuudet: Korvaa kurssin 51A00110 Liike-elämän etiikka. Tutkintoon voi sisällyttää vain toisen näistä
opintojaksoista.

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston
toimistoon avoin@aalto.fi (mailto:avoin@aalto.fi) hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen
alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-
yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)
VV

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

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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Filosofia - koulutus muualla
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Course content:

After completing the course, the student knows the basics of C programming language and can independently write short programs
using the C language.

Completion methods

The course can be completed fully online. There will be weekly deadlines.

More information in Aalto University’s .

You can get a  after completing this course.

Aalto-yliopisto

FITech ICT -yhteyshenkilö

fitech-sci(at)aalto.fi

FITech-verkostoyliopisto

Monica Sandberg , Opintoasioiden suunnittelija

monica.sandberg(at)fitech.io

Basic concepts of systems-level programming■
Basics of the C programming language■
Dynamic memory management and its application in common data structures■
Basic use of programming and debugging tools for C■
Small programming exercises in C■

course page

digital badge

Basic course in C programming | FITech https://fitech.io/fi/opinnot/basic-course-in-c-programming/
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ICT-opinnot

Ohjelmointi

ELEC-A7100

5 ECTS

0 €

1.6.–31.8.2021

Hakuaika on päättynyt

Aalto-yliopisto

Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija

Verkko-opetus

Espoo

Englanti

Perusohjelmointitaidot

Aalto-yliopisto

Ohjelmointi

Aikuisopiskelija, Tutkinto-opiskelija | Monimuoto-opinnot | 5 ECTS |

Opetusaika: 14.9.–17.12.2021
Viimeinen hakupäivä: 6.9.2021

Basic course in C programming | FITech https://fitech.io/fi/opinnot/basic-course-in-c-programming/
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FITech (Finnish Institute of Technology) on suomalaisten tekniikan alan yliopistojen verkosto.

info@fitech.io

Kurssit

Opiskelu FITechissä

Uutiset ja tapahtumat

FITech

Ota yhteyttä

Saavutettavuusseloste
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The course can be found on a separate course platform which you can access by clicking the “Aloita tästä” button.

This course aims to provide students with a basic understanding of what blockchain is and how blockchain could be deployed in the
business.

After the course, the student has the ability to

You can get a  after completing this course.

Aalto-yliopisto

Vikash Kumar Sinha

vikash.sinha(at)aalto.fi

Understand the basics of blockchain, its business ecosystem, and business models (especially, initial coin offerings, security
tokens, smart contracts, and private Distributed Ledger Technology based systems)

■

Recognize the role of blockchain and its potential application in business transformations■
Identify challenges related to the deployment of blockchain■
Understand the ethical and environmental considerations of deploying blockchain solutions■

digital badge

ICT-opinnot

Digitalisaatio

CS-AJ0100

1 ECTS

0 €

FITech 101: Blockchain Business Applications | FITech https://fitech.io/fi/opinnot/fitech-101-blockchain-business-applications/
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Jatkuvasti käynnissä

Jatkuvasti käynnissä

Aalto-yliopisto

Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija

Verkko-opetus

Englanti

On suositeltavaa tutustua opettajan määrittämään
ennakkomateriaaliin (kaksi videota)

Kaikki aiheesta kiinnostuneet

FITech (Finnish Institute of Technology) on suomalaisten tekniikan alan yliopistojen verkosto.

info@fitech.io

Kurssit

Opiskelu FITechissä

Uutiset ja tapahtumat

FITech
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Ota yhteyttä

Saavutettavuusseloste

Pixels

FITech 101: Blockchain Business Applications | FITech https://fitech.io/fi/opinnot/fitech-101-blockchain-business-applications/

3 of 3 28.7.2021, 12.54



Tämä kurssi on osa  -kokonaisuutta.

Opi datan ja tiedon hallintaan liittyvät perustiedot ja -taidot!

Tietokannat ovat kaikkialla läsnä arjessa ja digitaalisessa työssä. Aamusta alkaen tietokannat ovat huomaamatta läsnä elämissämme
kahvin ostamisesta bussiaikataulujen selaukseen. Työpaikalla asiakastietokantojen ja datan merkitys kasvaa. Tällä kurssilla tutustut
tietokantoja käyttävien ohjelmien luomiseen. Opit mitä data, tieto ja informaatio ylipäätänsä ovat, tutustut tietokantoihin, ja opit
käsittelemään tietokantoja ohjelmallisesti.

Kurssin käytyäsi tiedät mitä data, tieto ja informaatio ovat ja ymmärrät datan määrää kuvaavia käsitteitä. Tiedät, miten dataa
hallinnoidaan ja sinulla on perustason ymmärrys siitä, mitä tietokannat ovat. Osaat toteuttaa pienimuotoisia tietokantaa käyttäviä
ohjelmia.

Tämä kurssi etenee sujuvimmin kun suoritat ensin  -kurssin.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada

Aalto-yliopisto

Arto Hellas

arto.hellas(at)aalto.fi

FITech 101: Digi & Data

Johdatus ohjelmointiin

digitaalinen suoritusmerkki.

ICT-opinnot

Data-analytiikka,
Digitalisaatio

CS-AJ0020

2 ECTS

0 €

FITech 101: Data ja tieto | FITech https://fitech.io/fi/opinnot/fitech-101-data-ja-tieto/
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Jatkuvasti käynnissä

Jatkuvasti käynnissä

Aalto-yliopisto

Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija

Verkko-opetus

Suomi

FITech 101: Johdatus ohjelmointiin -kurssia suositellaan
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FITech (Finnish Institute of Technology) on suomalaisten tekniikan alan yliopistojen verkosto.

info@fitech.io

Kurssit

Opiskelu FITechissä

Uutiset ja tapahtumat

FITech

Ota yhteyttä

Saavutettavuusseloste

Pixels
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Tämä kurssi on osa  -kokonaisuutta.

Opi internetin perusperiaatteita omia sovelluksia tekemällä!

Tiesitkö, että yksittäisen verkkosivun hakemiseen voi liittyä kymmenten tietokoneiden vuoropuhelu? Internetin toiminta ei ole enää
mysteeri – tietokoneet “soittavat” pyynnöstä toisille koneille tietoa hakien. Tutustu nyt internetin toimintaan sekä interaktiivisten
verkkosivujen toteutukseen.

Tällä kurssilla opit luomaan selaimessa toimivia web-sovelluksia. Opit miten internet pääpiirteittäin toimii, mitä tapahtuu kun selain
hakee verkkosivua, ja miten vuorovaikutteisia selaimessa toimivia ohjelmia luodaan HTML-, CSS- ja Dart -kielten avulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada

Aalto-yliopisto

Arto Hellas

arto.hellas(at)aalto.fi

FITech 101: Digi & Data

digitaalinen suoritusmerkki.

ICT-opinnot

Ohjelmointi,
Web-ohjelmointi

CS-AJ0030

2 ECTS

0 €

Jatkuvasti käynnissä

FITech 101: Internet ja selainohjelmointi | FITech https://fitech.io/fi/opinnot/fitech-101-internet-ja-selainohjelmointi/
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Jatkuvasti käynnissä

Aalto-yliopisto

Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija

Verkko-opetus

Suomi

Aiempia FITech 101 -kursseja suositellaan
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Tämä kurssi on osa  -kokonaisuutta.

Opi perustaidot ohjelmoinnista!

Tiesitkö, että ilman ohjelmistoja tietokoneet ja muut älylaitteet ovat vain hyödytön kasa elektroniikkaa? Ohjelmistot ovat oikeastaan
kaikkien digitaalisten laitteiden ja palveluiden taustalla. Ohjelmointi on tärkeä osa ohjelmistojen luomista, eikä se ole lainkaan mystistä:
siinä vain annetaan tietokoneelle tarkka toimintaohje eli algoritmi, jonka avulla tietokone tekee halutun asian.

Tutustu nyt mitä ihmisten ja tietokoneiden välisessä rajapinnassa tapahtuu!

Kurssin käytyäsi tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet, osaat lukea ohjelmakoodia ja toteuttaa pienimuotoisia ohjelmia. Sinulla on
perustason ymmärrys siitä, miten tietokone suorittaa ohjelmia (ohjelman askeleittainen eteneminen, muisti, kutsupino).

Suosittelemme, että aloitat FITech 101: Digi & Data -kokonaisuuden suorittamisen tästä kurssista.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada

Aalto-yliopisto

Arto Hellas

arto.hellas(at)aalto.fi

FITech 101: Digi & Data

digitaalinen suoritusmerkki.

ICT-opinnot

Ohjelmointi

CS-AJ0010

2 ECTS

0 €
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Jatkuvasti käynnissä
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Ei esitietovaatimuksia

FITech 101: Johdatus ohjelmointiin | FITech https://fitech.io/fi/opinnot/fitech-101-johdatus-ohjelmointiin/

2 of 3 28.7.2021, 12.51



Crafted by . © 2021 FITech.

FITech (Finnish Institute of Technology) on suomalaisten tekniikan alan yliopistojen verkosto.

info@fitech.io

Kurssit

Opiskelu FITechissä

Uutiset ja tapahtumat

FITech

Ota yhteyttä

Saavutettavuusseloste

Pixels

FITech 101: Johdatus ohjelmointiin | FITech https://fitech.io/fi/opinnot/fitech-101-johdatus-ohjelmointiin/

3 of 3 28.7.2021, 12.51



Kurssilla suoritetaan Python-kielellä perinteisiä koodaustehtäviä, joissa kirjoitetaan lyhyitä ohjelmia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kurssisisältö:

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

Kurssin luennot järjestetään maanantaisin ja keskiviikkoisin. Kurssin harjoitusryhmät pidetään Otaniemessä. Harjoitusryhmiin tai
luentoihin osallistuminen ei ole pakollista.

Kurssin pakollisia osasuorituksia ovat harjoitustehtävät sekä Otaniemessä järjestettävä tentti (9.12. klo 17–20).

Työmäärä: Luennot 20 h, itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävien tekeminen 93 h, tenttiin valmistautuminen ja osallistuminen 20 h.

Tämä on Aalto-yliopiston tekniikan alan opiskelijoille tarkoitettu kurssi, ja kurssin etenemistahti ja vaikeustaso ovat sen mukaisia.
Joissakin kurssin harjoitustehtävissä käytetään Python-ohjelmia matematiikan, fysiikan tai kemian ongelmien ratkaisemiseen (tarvittava
matematiikka, fysiikka tai kemia on tällöin selitetty tehtävänannossa).

Niille, jotka haluavat tutustua ohjelmoinnin periaatteisiin selvästi helpommalla kurssilla, suosittelemme kaikille verkossa avoimesti olevia
FITech 101 -kursseja, kuten Johdatus ohjelmointiin. Tutustu osoitteessa .

Lisätietoja kurssista Aalto-yliopiston .

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada

Lausekielinen ohjelmointi Python-kielen avulla■
Rakenteinen ohjelmointi■
Ohjelmistosuunnittelun alkeet■
Perustietorakenteet■
Hyvä ohjelmointityyli■

https://fitech101.aalto.fi/

kurssisivulla

digitaalinen suoritusmerkki.
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Aalto-yliopisto

Kerttu Pollari-Malmi

kerttu.pollari-malmi(at)aalto.fi

Aalto-yliopisto

Sanna Suoranta

sanna.suoranta(at)aalto.fi

FITech-verkostoyliopisto

Monica Sandberg

monica.sandberg(at)fitech.io

ICT-opinnot

Ohjelmointi

CS-A1111

5 ECTS

0 €

13.9.–9.12.2021

5.9.2021

Aalto-yliopisto

Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija

Monimuoto-opinnot

Espoo

Suomi

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

Ohjelmointi

Aikuisopiskelija, Tutkinto-opiskelija | Monimuoto-opinnot | 5 ECTS |

Opetusaika: 8.2.–26.5.2021
Viimeinen hakupäivä: Hakuaika on päättynyt

Aalto-yliopisto

Ohjelmointi, Tekoäly ja koneoppiminen

Aikuisopiskelija, Tutkinto-opiskelija | Verkko-opetus | 2 ECTS |

Opetusaika: 29.3.–4.6.2021
Viimeinen hakupäivä: Hakuaika on päättynyt
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Basics of Service Design (August-September)

Aalto University, Open University

Espoo

Design

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 2 ECTS credits
Teaching time: Daytime and evening teaching, Weekend teaching
Mode of teaching: Distance teaching, Online teaching
Form of learning: Supervised learning, Online studies
Tuition fee: 30,00 euros
Responsible teacher: Dr. Helena Sustar, Postdoctoral Researcher
Identifier: 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
• to understand different service design components and dimensions
• to get familiar with service design terminology
• to distinguish the most common service design tools, and when and how to use them

Open Uni, Basics of Service Design (August-September) - Aalto Universi... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.69748016347
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• to practice how to prototype service design concepts

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

Dr. Helena Sustar, Postdoctoral Researcher

Registration for the course starts on 2.6.2021 at 12.00
Registration for this course ends 26.7.2021 at 23.59

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/ group: 25 (web teaching)

Assessment Methods and Criteria
• Practical assignments: completed every week and submitted on Blogger
• Readings: read while also answering related questions, weekly submissions at Blogger
• Participation in the SD workshop and completed the final assignment

Language of Instruction
English

A redesign of sustainability services is a red thread of this service design (SD) course. Sustainability theme was
selected due to limited recourses, climate change and urgency to reduce our consumption. This SD course
starts with a discussion on what the SD is and what are its possible future developments. Secondly, it presents
the essential SD tools and stages of the design process, where we can utilise these tools. Then, the course
studies meanings, user experiences and the value of co-creation. Lastly, different SD tools are adopted and
tested in the co-design workshop.

Due to the situation, the study is done online. The classes are delivered via weekly two hours lectures. Each
lecture combines two components: theoretical and practical. The theoretical part will get you familiarised with
relevant SD theory and terminology via lessons, homework and assigned readings. The practical part will be
utilised via a circular services case analysis, different assignments, exercises and homework, which are
complete individually and in a group, and a one-day practical co-design workshop.

Course dates and time

10.8.-21.9.2021
Tuesday 10.8.2021 – Lecture 1 Time 18.00-20.00

Open Uni, Basics of Service Design (August-September) - Aalto Universi... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.69748016347
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Tuesday 17.8.2021 – Lecture 2 Time 18.00-20.00
Tuesday 24.8.2021 – Lecture 3 Time 18.00-20.00
Tuesday 31.8.2021 – Lecture 4 Time 18.00-20.00
Tuesday 7.9.2021 – Lecture 5 Time 18.00-20.00
Saturday 11.9.2021 – Lecture 6,7,8 Time 9.00-13.00
Tuesday 21.9.2021 – Lecture 9 Time 18.00-20.00

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
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 02 944 29292

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Art and Design - education elsewhere
Communication - education elsewhere
Graphics and communications technology - education elsewhere
Design - education elsewhere
Entrepreneurship - education elsewhere

Fill in application Add to shortlist

Open Uni, Basics of Service Design (August-September) - Aalto Universi... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.69748016347
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(/wp/fi/) Hakutulokset Open Uni, Basics of Service Design (May-June)

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Muotoilu

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: englanti
Koulutuksen laajuus: 2 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Verkko-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
• to understand different service design components and dimensions
• to get familiar with service design terminology
• to distinguish the most common service design tools, and when and how to use them

Open Uni, Basics of Service Design (May-June) - Aalto-yliopisto, Avoin ... https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.21953571318
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• to practice how to prototype service design concepts

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

Dr. Helena Sustar, Postdoctoral Researcher

Registration for the course starts on 13.4.2021 at 12.00
Registration for this course ends 30.4.2021 at 23.59

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/ group: 25 (web teaching)

Assessment Methods and Criteria
• Practical assignments: completed every week and submitted on Blogger
• Readings: read while also answering related questions, weekly submissions at Blogger
• Participation in the SD workshop and completed the final assignment

Language of Instruction
English

A redesign of sustainability services is a red thread of this service design (SD) course. Sustainability theme was
selected due to limited recourses, climate change and urgency to reduce our consumption. This SD course
starts with a discussion on what the SD is and what are its possible future developments. Secondly, it presents
the essential SD tools and stages of the design process, where we can utilise these tools. Then, the course
studies meanings, user experiences and the value of co-creation. Lastly, different SD tools are adopted and
tested in the co-design workshop.

Due to the situation, the study is done mainly online. The classes are delivered via weekly two hours lectures.
Each lecture combines two components: theoretical and practical. The theoretical part will get you familiarised
with relevant SD theory and terminology via lessons, homework and assigned readings. The practical part will
be utilised via a circular services case analysis, different assignments, exercises and homework, which are
complete individually and in a group, and a one-day practical co-design workshop.

Course dates and time

6.5.-22.6.2021
Thursday 6.5.2021 – Lecture 1 Time 18.00-20.00
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Wednesday 12.5.2021 – Lecture 2 Time 18.00-20.00
Thursday 20.5.2021 – Lecture 3 Time 18.00-20.00
Thursday 27.5.2021 – Lecture 4 Time 18.00-20.00
Thursday 3.6.2021 – Lecture 5 Time 18.00-20.00

If the corona situation allow we will have workshop in a classroom Q201 (Väre)
Saturday 12.6.2021 – Lecture 6,7,8 Time 9.00-12.00 & 13.00-16.00 otherwise online Time 9.00-13.00

Tuesday 22.6.2021 – Lecture 9 Time 18.00-20.00

Room
Aalto University School of Arts, Design and Architecture
Väre building, room Q201
Otaniementie 14, 02150 Espoo

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
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 02 944 29292

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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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
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Business Communication Skills, Summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Communication English Business Communication

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 3 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Distance teaching, Online teaching
Form of learning: Supervised learning, Online studies
Tuition fee: 45 euros
Responsible teacher: D.Sc. (Econ.) Kirsti Iivonen
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
Teaching materials prepared by the lecturer.

Course learning environment MyCourses: https://mycourses.aalto.fi/course
/search.php?search=A61A00200 (https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A61A00200&lang=en).
Sign in with 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

Open Uni, Business Communication Skills, Summer 2021 - Aalto Univer... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.90363143075
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2. write coherent and convincing, reader-friendly business documents
3. craft clear, focused and engaging business presentations
4. critically assess their own and others’ business communications

Workload
Contact teaching: 18h (Mandatory attendance)
Independent work: 72h
Total: 80h (3 ECTS)

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

D.Sc. (Econ.) Kirsti Iivonen

There are two separate courses offered in the Spring 2021.

For the course Business Communication Skills - May. Please note that this course is arranged fully
online in virtual class room in MyCourses
Registration starts 13.4.2021 at 12.00
Registration ends 24.5.2021 at 23.59

For the course Business Communication Skills - August. Please note that this course is arranged fully
online in virtual class room in MyCourses (NB! Updated 1.6.2021).
Registration starts 2.6.2021 at 12.00
Registration ends 26.7.2021 at 23.59

Register only to one course (May or August).

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.

Prerequisites

Starting level: C1 ( 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 C1 level in English.

Assessment Methods and Criteria

Lecturers D.Sc. (Econ.) Kirsti Iivonen

1. Assignments (90%): written request (analysis and request); persuasive presentation (outline, speech and

Open Uni, Business Communication Skills, Summer 2021 - Aalto Univer... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.90363143075
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critical evaluation), in-class timed tests, team presentation and critical appraisal.

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

Evaluation: 0 (fail) - 5 (excellent)

Language of Instruction: English

Course May, teacher Kirsti Iivonen
Mandatory attendance.

Mon 31.5. at 16.15 - 19.45
Mon 7.6. at 16.15 - 19.45
Mon 14.6. at 16.15 - 19.45
Wed 16.6. at 16.15 - 19.45
Mon 21.6. at 16.15 - 19.45
Mon 28.6. at 16.15 - 19.45 virtual class room in MyCourses. Sign in with your Aalto username and password
(http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).

Course August, teacher Kirsti Iivonen
Mandatory attendance.

Tue 17.8. at 16.15 - 19.45
Tue 24.8. at 16.15 - 19.45
Tue 31.8. at 16.15 - 19.45
Tue 14.9. at 16.15 - 19.45
Tue 21.9. at 16.15 - 19.45
Tue 28.9. at 16.15 - 19.45 virtual class room in MyCourses. Sign in with your Aalto username and password
(http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/).

These courses are 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.

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

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

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

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, Customer Experience Management, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Customer Experience Management Marketing

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching: Independent learning, Distance teaching, Online teaching
Form of learning: Online studies
Tuition fee: 90 euros
Responsible teacher: Tatsiana Padhaiskaya
Identifier: A23C72050

Learning Outcomes:
Creating memorable customer experiences has become a management imperative.
This course introduces and elaborates the importance of Customer Experience Management for contemporary
marketing theory and practice.
Students will gain:
1. understanding of the importance and challenges of creating memorable customer experiences
2. understanding of contemporary marketing management challenges in digital and omni-channel environments
3. skills in designing and building excellent customer experiences through rigorous research into customer
needs
4. an understanding of how to assess customer experiences and how customer experience excellence
contributes to sustainable business development
5. applied knowledge on customer experience management through case studies and real-life managerial
problems

Workload:
6 credits, 160 hours:
Lectures and workshop sessions (24 h)
Group project (proposal, preparation and presentation) (64 h)
Individual assignment (36 h)
Take-home exam (36 h)

Status of the Course:

Open Uni, Customer Experience Management, summer 2021 - Aalto Uni... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.27479923347
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Bachelor's degree, an elective course of specialization studies in Marketing. Aalto-course

Markkinoinnin sivuaineen kurssi (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/) (the course belongs to Marketing Minor,
offered in Finnish)

Content:
The course integrates and utilizes a broad range of theoretical concepts, frameworks and topics on a practical
level. Key areas include strategic marketing and branding, value propositions and business models, customer
journeys, omni-channel marketing, market research, and design thinking.

Study material:
Lecture slides and workshops, no textbook required; course centers around business articles assigned by the
lecturer (e.g. Journal of Marketing, Harvard Business Review, etc.)

MyCourses Learning Environment
The course will be completed at Aalto MyCourses https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30913
(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30913)  Please, login to MyCourses system through Aalto Login
Option with  Aalto username and password before the course will start

To be able to complete the course you need to activate Aalto username and password
(http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/)after you have registered for the course.

Tatsiana Padhaiskaya

Registration for this course starts 13.4.2021 at 12.00
Registration for this course ends 16.5.2021 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

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 School of Business.

Please note that this course is a part of non-fee Summer Studies for the degree students at the Aalto University.
Registration is in WebOodi for the non-fee places. More information about Open University summer courses
at Into (https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Summer+studies). The registration for the course begins on
13.4.2021 at 12.00.

23A00110 Markkinoinnin perusteet, basic course in marketing or equivalent knowledge

The assessment will be based on the following:
- Participation (10%, individual grading)
- Group project (30%, group grading) The group project consists of a project proposal and an in-class
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presentation
- Individual Assignment: Learning Diary (30%, individual grading)
-Take-home exam (30%, individual grading) Take-home exam is an individual assignment which consists of a
customer experience assessment of a real-life case.

Teaching time
18.5.-24.6.2021

Timetable
If you cannot attend all the lectures, the recordings will be available after every session.

Lecture Sessions
Tuesday 18.5. at 17.15-18.45 Introduction and Course Practicalities, Why CEM is important? Highly
recommended live attendance for this session.
Thursday 20.5. at 17.15-18.45
Tuesday 25.5. at 17.15-18.45
Thursday 27.5. a 17.15-18.45
Tuesday 8.6. at 17.15-18.45
Thursday 10.6. at 17.15-18.45
Thursday 17.6. at 17.15-18.45

Workshops
Tuesday 1.6. at 17.15-18.45
Thursday 3.6. at 17.15-18.45
Tuesday 15.6. at 17.15-18.45

Group presentations
Tuesday 22.6. at 17.15-18.45
Thursday 24.6. at 17.15-18.45

Take home exam deadline 8.7.2021

Replaces the course 23C72000 Customer Relationship Management

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university)

LB

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
E-mail: avoin(at)aalto.fi
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Telephone: 0294429292

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

Application period closed

S E E  A L S O . . .

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

Fill in application Add to shortlist
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(/wp2/en/) Search results
Open Uni, Entrepreneurship and Innovation Management, online course, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Entrepreneurship

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Independent learning, Distance teaching, Online teaching
Form of learning: Supervised learning, Independent learning, Online studies
Tuition fee: 90 euros
Responsible teacher: Arne Kroeger & Johannes Gartner
Identifier: A25C00100

Learning Outcomes

At the end of this course, students are expected to have developed theoretical and practical knowledge about
entrepreneurship and innovation and to be able to apply those to real cases.

Workload

1. Classroom hours 15 h
2. Preparation of individual assignments 40 h
3. Preparation of group work assignments 105 h

Content

The workload includes time preparing presentations about selected topics, classroom teaching, peer-
evaluations, a case study and preparing the exam.

Topics:
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- Basics of entrepreneurship

- Creativity

- Idea Development & Innovation

- Opportunity recognition & Business Model

- Case Study

- Venture Funding

- Venture Growth etc.

Study Material

The materials necessary for completing the course will be available on MyCourses (https://mycourses.aalto.fi
/course/view.php?id=30819).

Compulsory literature (uploaded in myCourses in the section “Materials”)

Amit, R. & Zott, C. 2001. Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22: 493-520.
Austin, R. D., & Beyersdorfer, D. (2007). Bang & Olufsen: design driven innovation. Boston: Harvard
Business School Publishing.
Sarasvathy, S. D. 2001. Causation and Effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability
to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2): 243-263.
Swanson, E. B. (2012). The managers guide to IT innovation waves. MIT Sloan Management Review,
53(2), 75.
Vogel, P. 2017. From venture idea to venture opportunity. Entrepreneurship Theory & Practice, 41(6):
943-971.

Recommended complementing literature:

Zacharakis, Andrew, William Bygrave, Andrew Corbett, 2016. Entrepreneurship, 4th Edition. Wiley. For
the chapter Creativity, Idea Development and Innovation.
Bessant, John R., Tidd, Joe 2015. Innovation and Entrepreneurship, 3th Edition. Wiley.

Titles of relevant journals in the field

Entrepreneurship Theory & Practice
Journal of Business Venturing
Entrepreneurship & Regional Development
Academy of Management Journal
Academy of Management Review

Status of the Course

BSc degree, specialisation studies in management, a compulsory course.

Course's learning environment https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30819
(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30819)

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

Arne Kroeger & Johannes Gartner

Registration for this course starts 13.4.2021 at 12.00
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Registration for this course ends 1.5.2021 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/). The course fee is payable as part of
the online registration process.

Please note that this course is a part of non-fee Summer Studies for the degree students at the Aalto University.
Registration is in WebOodi for the non-fee places. More information about registration instructions in Into.
(https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Aalto+Summer+School) Registration for the course starts 13.4.2021 at
12.00 in WebOodi

No prerequisites necessary

Evaluation

Individual assignments 35%. Team assignments 65%.

Course schedule

08.05.    Zoom lecture at 10:15-13:15
15.05.    MyCourses, self-study, group work
22.05.    Zoom lecture at 10:15-12:30
29.05.    Zoom lecture at 10:15-13:15
05.06.    Zoom lecture at 10:15-12:30

Exam schedule
12.06.2021 Online exam in MyCourses at 10:15-11:15
28.08.2021 1st online re-exam in MyCourses at 10:15-11:15
28.10.2021 2nd online re-exam in MyCourses at 10:15-11:15

The 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.

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

vv

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
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E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 0294429292

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

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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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Financial Statement Analysis online course, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Marketing

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching:
Form of learning: Independent learning, Online studies
Tuition fee: 90 euros
Responsible teacher: David Derichs
Identifier: A22E00100

Learning Outcomes
This course is intended for students interested in financial statement analysis. After completing the course,
students understand the underlying theory of financial analysis and valuation. They can assess the profitability
and risk of a company using financial statement ratios and other analytical tools. They have knowledge and
skills needed in analyzing financial statements in various decision-making situations. In particular, they can
answer to the important question: “what is this company really worth?"

Workload
6 credits, 160 h
Lectures, 15h
Exercises, 6h
Independent work, 139h
Exam, 3 h

Status of the Course
M.Sc.-degree, compulsory advanced course in Accounting
M.Sc.-degree, elective course in Finance
Elective course in minor in accounting
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Content
1. Understanding the Business
2. Accounting Analysis
3. Financial Ratio Analysis
4. Cash Flow Analysis
5. Forecasting
6. Cost of Capital
7. Firm Valuation
8. Valuation Ratios
9. Accounting Flexibility and Earnings Quality

Study Material

Kinserdal, Plenborg & Petersen (2017). Financial Statement Analysis: Valuation - Credit Analysis - Performance
Evaluation. Fagbokforlaget. ISBN:9788245021028
Supplementary material provided by the instructo

MyCourses Learning Environment
The course will be completed at Aalto MyCourses course page https://mycourses.aalto.fi/course
/view.php?id=30445 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30445)  .Please, login to MyCourses system
through Aalto Login Option with  Aalto username and password before the course will start

To be able to complete the course you need to activate Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi
/en/studies/datasystem/)after you have registered for the course.

David Derichs

Registration for this course starts 13.4.2021 at 12.00
Registration for this course ends 15.5.2021 at 23.59

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

Online registration for the course (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=en&form_language=en)

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

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 School of Business.

Please note that this course is a part of non-fee Summer Studies for the degree students at the Aalto University.
Registration is in WebOodi for the non-fee places. More information about Open University summer courses
at Into (https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Summer+studies). The registration for the course begins on
13.4.2021 at 12.00.
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Courses Introduction to Financial Accounting (Kirjanpito) 22C00100 and Financial Accounting (Tuloslaskenta)
22C00400 or equivalent knowledge.

For online course :
1. Exam (40 %)
2. Exercises (15 %)
3. Report (35 %)
4. Peer Evaluation of report (10 %))

Course time
The course time is 17.5.-24.6.2021 The course is independent self-learning course and can be completed on-
line

Examinations
The course examination will be held on Wednesday 30.6.2021 at 10-12
The re-examination will be held on Wednesday 27.7.2021 at 10-12

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university)

lb

Aalto University Open University Office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 0294429292

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

Application period closed

Fill in application Add to shortlist
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S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Business and commerce - education elsewhere
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Finnish 1, intensive web course, Aug-Sept, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 3 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching: Independent learning, Distance teaching
Form of learning: Supervised learning, Online studies
Tuition fee: 45 euros
Responsible teacher: Taija Votkin
Identifier: ALC-7210

Description also available in: Finnish

Kurssi on täynnä/The course is full.

Learning Outcomes
At course completion, you will:
- be able to introduce yourself and tell about your general background and current situation
- be able to manage in Finnish in common social situations
- be able to write short messages
- understand the main words used in your environment
- know more about Finnish customs

Workload
Teaching in group 36 hrs
Independent work 57 hrs

Content
- Basic vocabulary of daily life and the basic grammatical structures of Finnish (partitive and genitive, verb types
1–5, possessives)

Open Uni, Finnish 1, intensive web course, Aug-Sept, summer 2021 - Aa... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.73651630078
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- Practice situations related to everyday tasks and social life (asking and answering questions)

Study Material
Terhi Tapaninen ja Kristiina Kuparinen: Oma Suomi 1 (Chapters 1-5) ISBN 9789511273714
Please notice that the book is compulsory for completing the course.

Course Homepage

The lectures of the course as well as all material will be available in the course platform MyCourses at
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30964 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30964)
All course information will be provided by the teacher by the beginning of the course at the latest.

You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) with your studies.

Further information on Aalto Open University Finnish courses (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-
university/studying-finnish-language)

Taija Votkin

Registration for this course starts on 2.6.2021 at 12.00
Registration for this course ends on 26.7.2021 at 23.59

Kurssi on täynnä/The course is full.

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 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

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 , active participation in class and completion of the given
homework. Writtenand oral examination. The weight of the different assignments in the final evaluation is
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specified at the start of the course.

Language of Instruction
English and Finnish

Teaching time
9.8.-22.9.2021 teaching hours at web Mondays and Wednesdays at 16.30-18.30. Teaching hours are not
recorded. Students are expected to be present at the lectures.

Examinations
Written and oral examination

The written course examination will be held on Wednesday 29.9.2021
Re-examination will be held on Tuesday 2.11.2021

The examinations will be held as a remote examination in MyCourses. The teacher will give further information
on examinations.

Oral examination time will be given by the teacher.

Replaces the course Finnish 1A (ALC-7331), 2 credits

LB

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

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University

Fill in application Add to shortlist
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Equivalent study options elsewhere
Languages - education elsewhere
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Finnish 1, web course, Apr-Jun, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Spring 2021
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 3 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching: Independent learning, Distance teaching
Form of learning: Supervised learning, Online studies
Tuition fee: 45 euros
Responsible teacher: Maija Lepola
Identifier: ALC-7210

Description also available in: Finnish

The course is full.

Learning Outcomes
At course completion, you will:
- be able to introduce yourself and tell about your general background and current situation
- be able to manage in Finnish in common social situations
- be able to write short messages
- understand the main words used in your environment
- know more about Finnish customs

Workload
Teaching in group 36 hrs
Independent work 57 hrs

Content
- Basic vocabulary of daily life and the basic grammatical structures of Finnish (partitive and genitive, verb types
1–5, possessives)
- Practice situations related to everyday tasks and social life (asking and answering questions)
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Study Material
Terhi Tapaninen ja Kristiina Kuparinen: Oma Suomi 1 (Chapters 1-5) ISBN 9789511273714
Please notice that the book is compulsory for completing the course.

Course Homepage

The lectures of the course as well as all material will be available in the course platform MyCourses at
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30718 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30718)
All course information will be provided by the teacher by the beginning of the course at the latest.

You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) with your studies.

Further information on Aalto Open University Finnish courses (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-
university/studying-finnish-language)

Maija Lepola

Registration for this course starts on 8.3.2021 at 12.00
Registration for this course ends on19.4.2021 at 23.59

THE COURSE IS FULL

Please, notice when registering for this course in the registration system choose "Course registration
SPRING 2021". The course will be available in the course list of spring 2021.

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 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

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 , active participation in class and completion of the given
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homework. Writtenand oral 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
26.4.-23.6.2021 teaching hours at web Mondays and Wednesdays at 16.30-18.30. Teaching hours are not
recorded. Students are expected to be present at the lectures.

Examinations
Written and oral examination

The written course examination will be held on Monday 28.6.2021
Re-examination will be held on Wednesday 11.8.2021

The examinations will be held as a remote examination in MyCourses. The teacher will give further information
on examinations.

Oral examination time will be given by the teacher.

Replaces the course Finnish 1A (ALC-7331), 2 credits

LB

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

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Spring 2021

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Fill in application Add to shortlist
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Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Languages - education elsewhere
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Finnish 2 web course Apr-Jun, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Spring 2021
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 3 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Independent learning, Distance teaching
Form of learning: Supervised learning, Independent learning, Online studies
Tuition fee: 45 euros
Responsible teacher: Nelli Karkkunen
Identifier: ALC-7220

Description also available in: Finnish

The course is full.

Learning Outcomes
At course completion, you will:
- be able to talk about the main features of your daily life
- be able to function in routine situations and make common enquiries.
- understand and be able to produce short written messages about situations in your day of working or studying
- be able to find the main information you need from short texts on course themes
- know some of the main features of Finnish everyday life and work

Workload
Teaching in group 36 hrs
Independent work 57 hrs

Content
- Expanding vocabulary related to everyday life and work (e.g. food, travel, expressions of time)
- Expanding knowledge of the grammatical structures of Finnish (locative cases, taytyy, parts of speech)
- Practice situations related to everyday tasks and social life (shopping, medical visits)

Open Uni, Finnish 2 web course Apr-Jun, summer 2021 - Aalto Universit... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.71347368871

1 of 4 28.7.2021, 12.48



Study Material
Terhi Tapaninen ja Kristiina Kuparinen: Oma Suomi 1 (Chapters 6-9) ISBN 9789511273714 and extra material
provided by the teacher
Please notice that the book is COMPULSORY for completing the course.

Course Homepage
The lectures of the course as well as all material will be available in the course platform MyCourses at
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30720 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30720)
All course information will be provided by the teacher by the beginning of the course at the latest.

You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) with your studies.

Further information on Aalto Open University Finnish courses (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-
university/studying-finnish-language)

Nelli Karkkunen

Registration for this course starts on 8.3.2021 at 12.00
Registration for this course ends on 19.4.2021 at 23.59

The course is full.

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 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

Finnish1 (ALC-7210) 3 credits or Finnish 1A (ALC-7311), 2 credits, or Finnish 1B (ALC-7312), 2 credits or
equivalent knowledge

CEFR level
Starting level: A1.1.,Target Level: A1.2.
More information on CEFR levels (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)

Assessment Methods and Criteria

The course requires regular attendance, active participation in class and completion of homework assignments.
Written examination and oral test. The weight given to the various assignments in the final grade is specified at
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the start of the course.

Language of Instruction
English and Finnish

Teaching time
26.4.-23.6.2021, teaching hours at web on Mondays and Wednesdays at 16.30-18.00. Teaching hours are not
recorded. Students are expected to be present at the lectures.

Examinations
Course examination will be held on Wednesday 30.6.2021
Re-examination will be held on Wednesday 11.8.2021

The examinations will be held as a remote examinations in MyCourses. The teacher will give further information
on examinations.

Replaces the course Finnish 2A (ALC-7312), 2 credits

LB

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

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Spring 2021

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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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Finnish 3, web course, Apr-Jun summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Spring 2021
Language of instruction: Finnish, English
Extent of the study programme: 3 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching: Independent learning, Distance teaching
Form of learning: Supervised learning, Online studies
Tuition fee: 45 euros
Responsible teacher: Iida Airasmaa
Identifier: ALC-7230

Description also available in: Finnish

Learning Outcomes
At course completion, you will:
- be able to talk about your education and work history and other past events
- be able to give opinions and operate more smoothly in everyday conversations
- be able to find the main information you need on course topics
- understand and be able to write somewhat longer texts

Workload
Teaching in group 36 hrs
Independent work 57 hrs

Content
- Expanding basic vocabulary (e.g. housing, the outdoors, schooling, work)
- Expanding knowledge of grammar: the object form, forms for referring to the past)
- Practising everyday conversational situations

Study Material
Terhi Tapaninen ja Kristiina Kuparinen: Oma Suomi 1 (Chapters 10-13) ISBN 9789511273714 and extra material

Open Uni, Finnish 3, web course, Apr-Jun summer 2021 - Aalto Universi... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.37327483964
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provided by the teacher
Please notice that the course book is compulsory for completing the course.

Course Homepage
The lectures of the course as well as all material will be available in the course platform MyCourses at
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30722 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30722)
All course information will be provided by the teacher by the beginning of the course at the latest.

Further information on Aalto Open University Finnish courses (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-
university/studying-finnish-language)

Iida Airasmaa

Registration for this course starts on 8.3.2021at 12.00
Registration for this course ends on 19.4.2021 at 23.59

THE COURSE IS FULL

Please, notice when registering for this course in the registration system choose "Course registration
SPRING 2021". The course will be available in the course list of spring 2021.

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 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

Finnish2 (ALC-7220) 3 credits or Finnish 2A (ALC-7321), 2 credits 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/)

Assessment Methods and Criteria
The course requires regular attendance, active participation in class and completion of homework assignments.
Written examination The weight given to the various assignments in the final grade is specified at the start of the
course

Language of Instruction
English and Finnish

Open Uni, Finnish 3, web course, Apr-Jun summer 2021 - Aalto Universi... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.37327483964
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Teaching time
27.4.-29.6.2021, no teaching on June 7-11,2021 teaching hours will be onTuesday and Thursday at
16.30-18.00 Teaching hours are not recorded. Students are expected to be present at the lectures.

Examinations
The examination will be held on Monday 5.7.2021
The re-examination will be held on Wednesday 11.8.2021

The examinations will be held as a remote examination in MyCourses. The teacher will give further information
on examinations.

Replaces the course Finnish 2B (ALC-7322), 2 credits

LB

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

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Spring 2021

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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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Finnish 4, web course, Apr-Jun summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Spring 2021
Language of instruction: Finnish
Extent of the study programme: 3 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching: Independent learning, Distance teaching
Form of learning: Supervised learning, Online studies
Tuition fee: 45 euros
Responsible teacher: Mari Saraheimo
Identifier: ALC-7240

Description also available in: Finnish

The course is full.

Learning Outcomes
At course completion, you will:
- be able to talk more extensively about your pastimes and hobbies
- be able to take part in discussions regarding work and make enquiries about jobs
- be able to find the main information you need on course topics
- understand and be able to write brief texts concerning work

Workload
Teaching in group 36 hrs
Independent work 45 hrs

Content
- Expanding basic vocabulary (e.g. leisure time, hobbies, work life)
- Expanding knowledge of grammar, including plural forms and forms referring to the past
- Conversations related to working life, information retrieval, practising reading and writing skills

Study Material

Open Uni, Finnish 4, web course, Apr-Jun summer 2021 - Aalto Universi... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.21154490979
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Terhi Tapaninen ja Kristiina Kuparinen: Oma Suomi 2 (Chapters 1-4) ISBN 978-951-1-28379-9 or equivalent
material

Course Homepage
The lectures of the course as well as all material will be available in the course platform MyCourses at
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30724 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30724)
All course information will be provided by the teacher by the beginning of the course at the latest.

You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) with your studies.

Further information on Aalto Open University Finnish courses (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-
university/studying-finnish-language)

Mari Saraheimo

Registration for this course starts on 8.3.2021 at 12.00
Registration for this course ends on 19.4.2021 at 23.59

THE COURSE IS FULL

Please, notice when registering for this course in the registration system choose "Course registration
SPRING 2021". The course will be available in the course list of spring 2021.

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 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

Finnish 3 (ALC-7230) 3 credits or Finnish 2B (ALC-7322), 2 credits 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/)

Assessment Methods and Criteria
The course requires regular attendance, active participation in class and completion of homework assignments.
Written examination and oral test. The weight given to the various assignments in the final grade is specified at
the start of the course
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Language of Instruction
Finnish

Teaching time
27.4.-28.6.2021, no teaching on National Holiday on Thursday May 13

Remote lectures wiil be held on Tuesdays and Thursdays at 17.00-18.30  Teaching hours are not recorded.
Students are expected to be present at the lectures.

Examinations
The examinations will be held as a remote examination in MyCourses.
The course examination will be held on Thursday 1.7.2021
Re-examination will be held on Tuesday 10.8.2021

The teacher will give further information on examinations.

Replaces the course Finnish 3A (ALC-7331), 2 credits

LB

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

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Spring 2021

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Fill in application Add to shortlist
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Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Languages - education elsewhere
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Finnish 5, web course, Aug-Oct, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Suomi Vieraana Kielenä

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: Finnish
Extent of the study programme: 3 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching: Independent learning, Distance teaching
Form of learning: Supervised learning, Online studies
Tuition fee: 45 euros
Responsible teacher: Maria Lind
Identifier: ALC-7250

Description also available in: Finnish

Kurssi on täynnä/The course is full.

Learning Outcomes
At course completion, you will:
- be able to talk more extensively about things from everyday life
- be able to participate with more versatility in conversations (making comparisons, requests and proposals)
- be able to find the main information you need on course topics
- be able to understand and write everyday texts (such as instructions and email)

Workload
Teaching in group 36 hrs
Independent work 45 hrs

Content
- Expanding vocabulary (related to e.g. traffic, consumerism, history)
- Expanding knowledge of Finnish grammatical structures: the -maan/-mään verbs (case government),
conditionals, imperatives, comparative forms of adjectives
- Everyday conversational situations, information searches, reading and writing exercises

Open Uni, Finnish 5, web course, Aug-Oct, summer 2021 - Aalto Univer... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.79789631227
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Study Material
Terhi Tapaninen ja Kristiina Kuparinen: Oma Suomi 2 (Chapters 5-8) ISBN 978-951-1-28379-9 or extra material
byt the teacher

Course Homepage
The lectures of the course as well as all material will be available in the course platform MyCourses at
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30968 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30968)
All course information will be provided by the teacher by the beginning of the course at the latest.

You need Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/) with your studies.

Further information on Aalto Open University Finnish courses (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-
university/studying-finnish-language)

Maria Lind

Registration for this course starts on 2.6.2021 at 12.00
Registration for this course ends on 26.7.2021 at 23.59

Kurssi on täynnä/The course is full.

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 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

Finnish 4 (ALC-7240) 3 credits or Finnish 3A (ALC-7331), 2 credits or equivalent knowledge

CEFR level
Starting level: A2.1.,Target Level: A2.2
More information on CEFR levels (http://avoin.aalto.fi/en/courses/languages/)

Assessment Methods and Criteria
Passing the course requires regular attendance, active participation in class, and completion of the assigned
homework.
Written and oral examination
The weight of the various assignments in the final evaluation will be specified at the start of the course

Language of Instruction

Open Uni, Finnish 5, web course, Aug-Oct, summer 2021 - Aalto Univer... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.79789631227
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Finnish

Teaching time
10.8.- 7.10.2021, Tuesdays and Thursdays at 17.00-18.30. No class on Tuesday 24.8. due to the update of
MyCourses system which is out of use that day . The lecture will be held on Monday 23.8. at 17.00-18.30

Remote lectures wiil be held on Tuesdays and Thursdays at 17.00-18.30  Teaching hours are not recorded.
Students are expected to be present at the lectures.

Examinations
The examinations will be held as a remote examination in MyCourses.
The course examination will be held on Tuesday 12.10.2021
Re-examination will be held on Thursday 11.11.2021

The teacher will give further information on examinations.

LB

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

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

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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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Inside Work Cultures, online assignment, Summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Management And International Business

Programme description ()

Studies begin: Summer 2020
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching:
Form of learning: Independent learning, Online studies
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
160 h

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/).

The online assignment is to write a book review of each exam book. Passing the assignment requires an
acceptable review for every book. The online assignment is arranged in MyCourses between 16.8 -
22.8.2021. Assignments must be returned via MyCourses by 22.8.

Open Uni, Inside Work Cultures, online assignment, Summer 2021 - Aal... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.387878637610
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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.

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

Course Homepage
Course's learning environment MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course
/search.php?search=21E03050+Inside+Work+Cultures+#menu5). The course key for MyCourses will be sent
via email latest on 16.8. Sign in with your Aalto username and password (http://avoin.aalto.fi/en/studies
/datasystem/).

KTT Hannu Hänninen

Registration for the online assignment arranged 16.8 - 22.8.2021 starts 2.6.2021 at 12.00 and ends
26.7.2021 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.

Please note that this course is a part of non-fee Summer Studies for the degree students at the Aalto University.
Registration is in WebOodi for the non-fee places. More information about registration instructions in Into.
(https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Aalto+Summer+School) Registration for the course starts 2.6.2021 at
12.00 in WebOodi

Please note that this course is aimed for master's students so prior knowledge of candidate level international
business and management studies is recommended.

Online assingment on the listed literature according to the 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.

Open Uni, Inside Work Cultures, online assignment, Summer 2021 - Aal... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.387878637610
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NB! Online assignment will be conducted remotely in MyCourses between 16.8 - 22.8.

30€ fee. If you fail to complete the online assignment you will have to register to the course later.

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

This course is organised by Aalto University Open University.

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

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

VV

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

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

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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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Integrated Marketing Communications, web course, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Marketing

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time: Evening teaching
Mode of teaching: Distance teaching, Online 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 and executing 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 sivuaineen kurssi (http://avoin.aalto.fi/fi/goals/biz/) (the course belongs to Marketing Minor,
offered in Finnish)

Open Uni, Integrated Marketing Communications, web course, summer ... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.18891181168
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Content
Integrated marketing communications as a part marketing and a company's business processes, different
branding models, different stages of marketing communications planning, consumer insights and the creative
idea, communications effects models, limitations and strengths of different communications methods and
channels, measuring marketing communications, outsourcing marketing communications to creative agencies,
marketing communications ethics.

Material
Literature provided by teachers during the course.

Course information page
The course will be completed at Aalto MyCourses course page https://mycourses.aalto.fi/course
/view.php?id=30762 (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30762)
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A23C510)More details on completing the course and the
examinations will be available in the course in MyCourses once the teacher has updated the course page.

Please, login to MyCourses system through Aalto Login Option with  Aalto username and password before
the course will start

To be able to complete the course you need to activate Aalto username and password
(http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/)after you have registered for the course.

Learning Approach / Delivery Approach
The course comprises of a series of online lectures .The course is interactive in nature and will be delivered via
Power Point presentations, video materials, and in “class” exercises.

Hedon Blakaj

Registration for this course starts 2.6.2021 at 12.00
Registration for this course ends 26.7.2021 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.

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 School of Business.

Please note that this course is a part of non-fee Summer Studies for the degree students at the Aalto University.
Registration is in WebOodi for the non-fee places. More information about Open University summer courses
at Into (https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Summer+studies). The registration for the course for degree
students begins on 2.6.2021 at 12.00.

1. Exam (40% of grade)
2.Individual case assignment (60% of grade)

Open Uni, Integrated Marketing Communications, web course, summer ... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.18891181168
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Lecture Time
10.8-1.9.2021, Tuesdays and Wednesdays at 17.00-19.30. Students are expected to be present at lectures.

Examinations
Examinations will be completed as on-line examinations. Furher information will be given by the teacher.

Examination dates
The course examination will be held on Tuesday 7.9.2021 at 17.00-19.00
The re-examination of the course will be on Tuesday 12.10.2021 at 17.00-19.00

 If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university)

lb

Aalto University Open University Office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 0294429292

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

Application period closed

S E E  A L S O . . .

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

Fill in application Add to shortlist
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(/wp2/en/) Search results
Open Uni, Interaction on Enterprise Social Media (ESM) Platforms — Integrating Theory and Practice, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Leadership Management

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 3 ECTS credits
Teaching time: Day time teaching
Mode of teaching: Distance teaching, Online teaching
Form of learning: Online studies
Tuition fee: 45 euros
Responsible teacher: Mia Leppälä ja Olli-Jaakko Kupiainen
Identifier: TU-EV0003

Learning Outcomes
After the course, participants have an understanding what Enterprise Social Media, what we have learned about
ESM through empirical investigations, and how it can be used in organizations' daily practices. In addition,
participants become aware of the negative sides of the ESM. Participants interested in developing their
organizations will have more tools to take advantage of the ESM platform.

Content
ESM has become mundane, and we do not necessarily understand its impact on organizations' everyday
practices. How the organization exploits ESM, and how work teams or individuals use ESM? What are the
possible consequences? The content of the course is anchored to ESM, and we will approach the
communication platform through the lenses of (1) internal communication; (2) organizational development; and
(3) organizational changes. The core readings of the course consist of organizational communication and
development literature. Through the participative approach, course participants develop their understanding of
how social media (and possibly its different applications) have significantly and permanently changed

Open Uni, Interaction on Enterprise Social Media (ESM) Platforms — In... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.19274410299
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organizations' functions. We have four topics: (1) what is ESM; (2) the use of ESM in everyday practices; (3) the
role of ESM in [change] management; and (4) leveraging ESM in knowledge management and organizational
networks.

Workspace for the course:
MyCourses online learning environment is a tool for both students and teachers for communication and
managing everyday course work. You need an Aalto User ID to log in to the course's MyCourses workspace and
participate in teaching. You can activate your Aalto User ID the day after the registration and you should activate
it no later than the day before the start of the course. Instructions for activating your Aalto User ID
https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university/aalto-user-id-student-information-systems-and-student
(https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university/aalto-user-id-student-information-systems-and-student)

MyCourses workspace https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=31049 (https://mycourses.aalto.fi/course
/view.php?id=31049)

More details on completing the course will be available at MyCourses closer to the start of the course.

Mia Leppälä ja Olli-Jaakko Kupiainen

Registration for this course starts 7.6.2021 klo 12.00
Registration for this course  ends 26.7.2021 klo 23.59

Registration for Open University courses in Aimo-service. Registration for Aimo-service and course registration:
Aimo-service (https://openregistration.aalto.fi/?forms)

The course fee is payed upon registration for each course at a time and it is binding. Familiarize yourself with
registration and payment rules as well as other guidelines for students https://www.aalto.fi/en/aalto-university-
open-university/registration-payments-and-rules (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/registration-payments-and-rules)

The number of Open University students admitted for the course: 10

This course is organised by Aalto University School of Science.

For each meeting, students have a short mandatory pre-assignment based on the core text. Therefore,
students will complete four pre-assignments that count for 40 percent of the grade. In addition, students will do a
group assignment (10-15 pages). It can be, for example, an extended essay, a development plan, or a
speculative essay of the future of ESM in the organizations. The final assignment counts for 60 percent of the
grade. Active participation is expected. The grading of the course is on a scale of 1-5 or pass/fail, depending on
the individual student´s wishes.

Due to the Covid pandemic situation, there migh be changes in teaching. Follow the course's MyCourses
page (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=28443)for updated information.

Click here to see the timetable (https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1148925011&html=1). The link
opens the WebOodi student information system.

Teaching Locations (https://www.aalto.fi/aalto-university-open-university/study-places)

Open Uni, Interaction on Enterprise Social Media (ESM) Platforms — In... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.19274410299
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Information on Examinations (https://www.aalto.fi/aalto-university-open-university/exam-instructions)

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university)

vv

Aalto University Open University Office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 0294429292

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Industrial Engineering and Management - education elsewhere

Fill in application Add to shortlist
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, International Growth Strategy, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

International Strategy Management

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
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: Minna Söderqvist
Identifier: AMNGT-E2002

Description also available in: Finnish

Learning Outcomes

This course explores how firms can best start, develop, and manage their international activities. Students will
learn about the internationalization process,
entry strategy, entry mode choice, mergers and acquisitions, global supply chains, the management of
international operations, and international negotiations.
We will study both small firms and large multinationals.

Workload

Contact hours: 31 hours
Class preparation: 54 hours
Assignments: 75 hours

--------------------
Total: 160 hours

Status of the course

MIB, students from other programs and schools are also welcomed to take this course

Open Uni, International Growth Strategy, summer 2021 - Aalto Universit... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.85467701893
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Content

During the course, the following questions will be examined: (1) Why and how do firms internationalize?
(2) What challenges do firms have as they start, develop, and manage their international operations and what
can be done to overcome these challenges and be successful in international business?
(3) What are the advantages and disadvantages of different entry modes and internationalization strategies and
how can they best be designed and managed?
(4) How can one conduct international negotiations successfully?
(5) What are some strategies for succesfully managing international operations? (6) How is it best to design and
manage mergers and acquisitions?;
and (6) What are key issues to consider relating to international suply chains? The course will include guests
who are senior executives and will share their industry experience.
There will also be academic guest lectuerers who specialize in topics covered in the course. The course has a
strong practical focus and will seek to forge links between theory and practice
and illustrate practical applications of the material discussed during the course. Material covered in the course is
taught in a way that it is useful in practice.

Study Material

A set of readings and cases

Course's learning environment MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30825)

How to activate your Aalto username and password (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/aalto-identity-and-it-account-student-information-systems-at-open)

Minna Söderqvist

Registration for this course starts 13.4.2021 at 12.00
Registration for this course ends 28.4.2021 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/). The course fee is payable as part of
the online registration process.

Please note that this course is a part of non-fee Summer Studies for the degree students at the Aalto University.
Registration is in WebOodi for the non-fee places. More information about registration instructions in Into.
(https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Aalto+Summer+School) Registration for the course starts 13.4.2021 at
12.00 in WebOodi
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Please note that this course is for master's students so prior knowledge of candidate level international business
and management studies is strongly recommed.

Assessment components:
1. Activities which may include class participation
2. Case study(s) (live or paper-based), group assessment
3. Final individual report/project

Content, evaluation, workload, study material and instructions are specified no later than 3 weeks before the
course starts.

Online lectures:

Wed 5.5 at 17:30 - 20.45
Thu 6.5 at 17:30 - 20.45
Sat 8.5 at 9.15 - 14.145
Wed 19.5 at 17:30 - 20.45
Thu 20.5 at 17:30 - 20.45
Sat 22.5 at 9.15 - 14.145
Thu 27.5 at at 17:30 - 20.45

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

This course can subsituate for the discountinued courses Internatonal Strategy 26E03101 (it is largely a name
change), Driving Global Business 26E03100(it is largely a name change), and Internationalization of the Firm
26E00400 (a similar course).

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

vv

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
E-mail: avoin(at)aalto.fi
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Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

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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(/wp2/en/) Search results
Open Uni, Introduction to Management and International Business, online book exam, Summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Management And International Business

Programme description ()

Studies begin: Summer 2020
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching:
Form of learning: Independent learning, Online studies
Tuition fee: 30 euros
Responsible teacher: Linyu Liu linyu.liu@aalto.fi
Identifier: A26E03600

Content

After a successful completion of this course, the student will be familiar with the basic theories, concepts and
their managerial implications for the sub-fields of Management and International Business: Human Resource
Management, International Business, Strategy Work and Sustainability Management.

Study Material
Assigned literature includes a set of the listed articles.

All articles are available in the electronic format through the Aalto University Library Service. For instance, you
can download the readings by browsing the journal lists: https://aalto.finna.fi/Browse/Journal
(https://aalto.finna.fi/Browse/Journal)

Human Resource Management:

1. Cappelli, P. 2015. Why We Love to Hate HR… and What HR Can Do About It. Harvard Business Review,
93(7/8): 54-61.

2. Ulrich, D., Younger, J. & Brockbank, W. 2008. The twenty-first-century HR organization. Human Resource
Management, 47(4): 829-850.

3. Jiang, K., Lepak, D.P., Hu, J., & Baer, J.C. 2012. How does human resource management influence
organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of

Open Uni, Introduction to Management and International Business, onlin... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.63899767162
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Management Journal, 55 (6): 1264-1294.
4. Charan, R., Barton, D. & Carey, D. 2015 People Before Strategy: A New Role for the CHRO. Harvard

Business Review, 93 (7/8): 62-71.

International Business:

1. Knight, G.A., & Liesch, P. 2016. Internationalization: From incremental to born global. Journal of World
Business, 51: 93–102;

2. Kostova, T., & Zaheer, S. 1999. Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the
multinational enterprise. Academy of Management Review, 24 (1): 64–81;

3. Mees-Buss, J., Welch, C., & Westney, E. 2019. What happened to the transnational solution? The
emergence of the neo-global corporation. Journal of International Business Studies, 50(9): 1513–1543;
and

4. Kobrin, S.J. 2017. Bricks and mortar in a borderless world: Globalization, the backlash, and the
multinational enterprise. Global Strategy Journal, 7: 159–171.

Strategy Work:

1. Porter, M. 2008. The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1): 78–93;
2. Burgelman, R. A. 1991. Intraorganizational ecology of strategy making and organizational adaptation:

Theory and field research. Organization Science, 2(3): 239-262;
3. Mintzberg, H., & Lampel, J. 1999. Reflecting on the strategy process. Sloan management review, 40:

21-30;
4. Kaplan, S. 2008. Framing contests: Strategy making under uncertainty, Organization Science,

19(5):729-752.

Sustainability management:

1. Hahn, T., Figge, F., Pinkse, J., Preuss, L. 2010. Trade-offs in corporate sustainability: You can’t have your
cake and eat it. Business Strategy and the Environment, 19(4): 217-229;

2. Halme, M., & Laurila, J. 2009. Philanthropy, CR Integration or CR Innovation? Exploring the financial and
social outcomes of corporate responsibility. Journal of Business Ethics, 84 (3): 325–339;

3. Porter, M.E., & Kramer, M.R. 2011. Creating shared value: How to reinvent capitalism—and unleash a
wave of innovation and growth, Harvard Business Review, 89 (1-2): 62-77;

4. de los Reyes, G., Scholz, R., & Smith, N. C. 2017. Beyond the 'win-win': Creating shared value requires
ethical frameworks. California Management Review, 59(2): 142-167.

Course homepage

Course's learning environment MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course
/search.php?search=26E03600+Introduction+to+Management+and+International+Business+#menu5). The
course key for MyCourses will be sent via email latest on the week of the exam.

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

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

Workload
156h preparation for the exam, 4h the exam

Open Uni, Introduction to Management and International Business, onlin... https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.63899767162
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Status of the Course
M.Sc. degree, compulsory course in Management and International Business minor studies
(https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university/management-and-international-business)

Linyu Liu linyu.liu@aalto.fi

Registration for the online book exam arranged 15.6.2021 starts 13.4.2021 at 12.00 and ends 8.6.2021 at
23.59. Choose the exam form Exam Registration (exams during 1.1.-30.6.2021).

Registration for the online book exam arranged 25.8.2021 (NB! DATE CHANGED) starts 2.6.2021 at 12.00
and ends 26.7.2021 at 23.59. Choose the exam form Exam Registration (exams during 1.7.-31.12.2021).

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.

Please note that this course is a part of non-fee Summer Studies for the degree students at the Aalto University.
Registration is in WebOodi for the non-fee places. More information about registration instructions in Into.
(https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Aalto+Summer+School)
Registration for the online exam arranged 15.6.2021 starts 13.4.2021 at 12.00 in WebOodi.
Registration for the online exam arranged 24.8.2021 starts 2.6.2021 at 12.00 in WebOodi

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

Assessment Methods and Criteria

Exam dates according to the exam schedule (kuulustelujärjestys). To pass the exam students are expected to
have read and analyzed all of the assigned literature and its practical implications with respect to each of the
four sub-fields of Management and International Business.

Language: English.

Exam date

Tuesday 15.6.2021 at 16.00-20.00 NOTE! The exam will be conducted remotely in MyCourses.
(https://mycourses.aalto.fi/course/info.php?id=27127)

OR

Wednesday 25.8.2021 (NB! DATE CHANGED) at 16.00-20.00 NOTE! The exam will be conducted remotely
in MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/enrol/index.php?id=27126)

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.
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Information about exams (exam halls etc.) (https://www.aalto.fi/aalto-university-open-university/exam-
instructions)

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

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

VV

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

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

Application period closed
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Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Management - education elsewhere
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Laboratory Safety Course, autumn 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Chemistry

Programme description ()

Studies begin: Autumn 2021
Language of instruction: English
Teaching time: Irrespective of time
Mode of teaching: Independent learning, Online teaching
Form of learning: Independent learning, Online studies
Responsible teacher: Kirsi Ylinimemi
Identifier: CHEM-E0140

Learning Outcomes
After this course student:
- Knows the basics laboratory safety practices in Aalto CHEM
- Can identify possible risk factors in the laboratory environment
- Is more aware of his/her own and fellow students' safety

Workload

Learning the course material in virtual laboratory space and digital exam.

2 h: Studying the material in Virtual Labs

2 h: Taking the Digital Exam
Content, evaluation, workload, study material and instructions are specified no later than 3 weeks before the
course starts.

Status of the Course
Laboratory safety course CHEM-E0140 must have been passed before performing any laboratory works in
CHEM school.

Content
The course gives an overview of chemical safety (MSDS, warning symbols, etc.) and waste management in
CHEM labrotories. Also, basic level of first-aid after typical laboratory accidents is discussed.
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Learning material
CHEM School's Occupational Guidelines. All material is provided eitehr in the course's MyCourses page or in
360 degree digital lab environment.

Workspace for the course:
MyCourses online learning environment is a tool for both students and teachers for communication and
managing everyday course work. You need an Aalto User ID to log in to the course's MyCourses workspace and
participate in teaching. You can activate your Aalto User ID the day after the registration and you should activate
it no later than the day before the start of the course. Instructions for activating your Aalto User ID
https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university/aalto-user-id-student-information-systems-and-student

(https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university/aalto-user-id-student-information-systems-and-
student)MyCourses workspace (link will be updated here later)

Kirsi Ylinimemi

This is 100 % digital course and you can take it anytime during the year
Registration for Open University courses in Aimo-service. Registration for Aimo-service and course registration:

Aimo-service summer 2021 (https://openregistration.aalto.fi/index.php?forms/fill/openreg_2021_kesa)
Note! Course can be found under summer 2021 studies for whole year.

The course fee is payed upon registration for each course at at time and it is binding. Familiarize yourself with
registration and payment rules as well as other guidelines for students https://www.aalto.fi/en/aalto-university-
open-university/registration-payments-and-rules (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/registration-payments-and-rules)

Digital exam (can be found in MyCourses)

Course is 100 % Digital now and you can take it anytime:

- follow the link in MyCourses to Virtual Laboratory and study material there.

- come back to MyCourses and take the digital exam: the exam is corrected automatically and you will get
information immedately so that you know whether you passed the exam or not (to pass: min. 50 % of total
points)

- you can take the exam as many times you like.

- You are strongly recommended to keep Virtual Lab open also DURING the exam.

You can attend the digital course anytime: study material and compulsory exercises can be found in 360 degree
digital lab environment and the MyCourse page has a link for this digialt lab environment. Course's learning
environment (link will be updated here later)
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Periods I-V and summer: you can attend this 100 % digital course anytime. All study material is found from
virtual labroatory (link in MyCourses) and after familiarizing with the material, you take the digital exam in
MyCourses. You will find out immediately if you passed the exam, and you can re-take the exam as many times
as you like.

The information about who have passed the course will be sent to Study Register after the first week of each
study period. If you need this information earlier (to enter the labs), you can show from MyCourses that you
have passed the course for the teacher of the lab course.

NOTE! This course is only for students and meant for entering courses which include the labs. If you need a lab
safety training as a member of staff or due to getting an access to CHEM research labs, please contact the HR
(new employee) or persons responsible for the safety training of the staff in CHEM.

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university)

mo

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 0294429292

Application

Open University 2021-2022

Study programmes

Application period: Continuous application , Autumn 2021

Application period begins 18.8.2021 at 12:00
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Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Process, Chemistry and materials engineering - education elsewhere
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(/wp/fi/) Hakutulokset Open Uni, Management Communication, web course, Summer 2021

Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Espoo

Business Communication English Business Communication Yritysviestintä

Koulutuksen kuvaus ()

Koulutus alkaa: Kesä 2021
Opetuskieli: englanti
Koulutuksen laajuus: 6 opintopistettä
Opetusaika: Iltaopetus, Ajankohdasta riippumaton
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
Maksullinen: 90 euroa
Opettaja: M.A. Alona Chmilewsky
Tunniste: A61C01000

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: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A61C01000
(https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=A61C01000). 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
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communications. By the end of the course, students will be able to:

1. understand the criticality of defining and choosing an appropriate leadership communication style for the
given management context
2. employ relevant theoretical frameworks to analyse, plan and implement effective managerial communications
3. construct sound, compelling and convincing arguments targeted at internal stakeholders.

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 13.4.2021 at 12.00
Registration for this course ends: 26.4.2021 at 23.59 (a week before the course starts)

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.

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 (highly intensive but flexible, no fixed hours):
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Management Communication Intensive (42H) teaching sessions on May - June 2021. You can join flexible to
the sessions

Mondays and Thursdays from 03.05 – 10.06
03.05; 06.05, 10.05, 13.05, 17.05, 20.05, 24.05, 27.05, 31.05, 03.06, 07.06, 10.06

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.

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto
/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa)

VV

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

Haku

Avoin yliopisto 2020-2021

Hakukohteet

Hakuaika: Jatkuva haku , Kesä 2021

Haku päättynyt

K AT S O  M Y Ö S . . .

Muut koulutukset: Aalto-yliopisto, Avoin yliopisto

Täytä hakulomake Lisää muistilistalle
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Vastaava koulutus muualla
Viestintä - koulutus muualla
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(/wp2/en/) Search results Open Uni, Service Business Strategy, On-line course, summer 2021

Aalto University, Open University

Espoo

Marketing

Programme description ()

Studies begin: Summer 2021
Language of instruction: English
Extent of the study programme: 6 ECTS credits
Teaching time:
Mode of teaching: Online teaching
Form of learning: Independent learning, Online studies
Tuition fee: 90 euros
Responsible teacher: Henriikka Seittu
Identifier: A23E10000

Learning Outcomes
By attending the online course, participants will acquire a conceptual toolbox enabling them to better understand
the core concepts of service management and to embrace recent developments in service business. In
particular, after having attended the course, participants will be better able to measure and manage (electronic)
service excellence, to initiate and lead customer co-creation, to integrate digital technologies in service design
and delivery, and to address sustainability and wellbeing aspects in service contexts. Overall, the course aims at
providing students with a solid foundation for managing service businesses as well as conducting scientific
research in this domain..

Workload
6 credits, 160 hours:
Independent work (Self-study of four thematic study packages) 96 h
Group work (Lean Service Creation – project including two online workshop sessions) 64 h

The online course does not include weekly lectures and the students may conduct the independent work part at
their own pace, in compliance with the given course deadlines. The course deadlines will be distributed
throughout the course to even out the overall workload. To successfully complete the group work (Lean service
creation – project), students are expected to participate on three workshop sessions, organized in Zoom-online
platform. Workshops are organised 03.06, 17.06, 01.07 at 9-12. Participation to workshops is highly
recommended to successfully participate in the group work. In case of compulsory reason, absence is allowed
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and possible to compensate with an alternative assignment

Status of the Course
Master's Program of Marketing, advanced studies, CEMS course

Content
The module is designed as an hybrid online course that consists of various forms of independent self-learning
and online group work. The course is built around four thematic study packages, incorporating seminal service
research articles, case studies, online videos and other material offered by the teacher. In addition, an
accompanying text book will provide additional guidance.

The course starts with approaching the emergence of service industry and foundations of service business
value creation. Next, to understand evaluation of service excellence, key issues concerning the management
and measurement of service performance and customer satisfaction are introduced. After that, we turn our gaze
towards the recent developments in the service field. Digital service encounters, ranging from self-service
technologies to AI, and service design as a basis of innovation strategy are presented as new fundamentals of
service viability in the complex service networks of today. In addition, services are approached from ecosystem
perspective and service strategies oriented to environmental and societal impact are discussed.

Study Material

Coursebook: Elective, not mandatory requirement to course completion. Wirtz, Jochen and Christopher
Lovelock (2016): Services Marketing: People -Technology - Strategy, 8th ed.
Course script and a collection of articles provided by the lecturer.

MyCourses Learning Environment
The course will be completed at Aalto MyCourses https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30763
(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30763) Please, login to MyCourses system through Aalto Login
Option with  Aalto username and password before the course will start

To be able to complete the course you need to activate Aalto username and password
(http://avoin.aalto.fi/en/studies/datasystem/)after you have registered for the course.

Henriikka Seittu

Registration for this course starts 13.4.2021 at 12.00
Registration for this course ends 21.5.2021 at 23.59

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

Online registration for the course (https://openregistration.aalto.fi/index.php?lang=en&form_language=en)

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

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 School of Business.
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Please note that this course is a part of non-fee Summer Studies for the degree students at the Aalto University.
Registration is in WebOodi for the non-fee places. More information about Open University summer courses
at Into (https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Summer+studies). The registration for the course begins on
13.4.2021 at 12.00.

Individual starting assignment
Individual reflection notes
Case and group work
Take home exam

The course is independent self-learning course and can be completed on-line.

The course time is 24.5.-2.7.2021

If you need individual study arrangements in order to attend a course, contact the Open University office
(avoin@aalto.fi) in good time, at least 14 days before the start date of the course or the examination date.
Further information individual study arrangements https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university (https://www.aalto.fi/en/aalto-university-open-university
/individual-study-arrangements-at-the-open-university)

lb

Aalto University Open University Office
E-mail: avoin(at)aalto.fi
Telephone: 0294429292

Application

Avoin yliopisto 2020-2021

Study programmes

Application period: Continuous application , Summer

Application period closed

S E E  A L S O . . .

Fill in application Add to shortlist
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Other study options: Aalto University, Open University
Equivalent study options elsewhere
Marketing - education elsewhere
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