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Tavoitteletko näköalapaikkaa liiketalouden asiantuntijatehtävissä? Haluatko
kehittyä kansainväliseksi tiimiosaajaksi ja toimia monialaisessa ja
monikulttuurisessa toimintaympäristössä? Tradenomin tutkinto tarjoaa sinulle
mielenkiintoiset työskentelymahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Meillä opiskelet työelämälähtöisesti nykyaikaisin oppimismenetelmin.
Mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon ovat hyvät ja
vaihtokorkeakoulussa suoritetut opinnot voit sisällyttää tutkintoosi. Myös
harjoittelun voit halutessasi suorittaa ulkomailla. Valmistuttuasi tradenomiksi
Turun ammattikorkeakoulusta sinulla on valmiudet toimia liiketalouden
asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä.
Markkinointia, hyvinvointimatkailua, taloushallintoa tai innovatiivista
liiketoimintaa ja yrittäjyyttä BisnesAkatemiassa
Liiketalouden koulutuksessa on neljä osaamispolkua: markkinointi,
hyvinvointimatkailu, taloushallinto, innovatiivinen liiketoiminta ja
yrittäjyys. Osaamispolun valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden
keväällä.
Markkinoinnin osaajat sijoittuvat monipuolisiin myynnin, markkinoinnin ja
asiakaspalvelun tehtäviin koti- ja vientimarkkinoilla. Erityisesti sähköinen
markkinointi tarjoaa uusia ja jatkuvasti laajenevia työnkuvia. Opintojen aikana
saat käytännön valmiuksia asiakaskartoitukseen, asiakkuuksien hankintaan ja
ylläpitoon sekä markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.
Hyvinvointimatkailun osaajat sijoittuvat hyvinvointipalveluja tuottaviin
yrityksiin. Opintojen aikana syvennyt mm. elämyksellisyyteen, myyntiin,
kapasiteetin hallintaan, vastuullisuuteen sekä osaamisen johtamiseen.
Osaamispolussa tehdään työelämäprojekteja esimerkiksi kylpylöille,
hotelleille, luonto- ja ohjelmapalvelutoimijoille sekä toteutetaan osa
opintojaksoista yhteistyökorkeakoulujen kanssa.
Taloushallinnon osaajat sijoittuvat monipuolisesti eri työtehtäviin. Opinnoissa
painottuvat sekä taloushallinnon velvoitteiden hoitaminen että yrityksen
päätöksentekoa tukevien laskelmien laadinta. Kirjanpidon, verotuksen ja
palkkahallinnon käytännön kysymyksiin perehdytään tilitoimisto-osuuskunta
TradeTaseen aidoissa asiakastilanteissa. Opinnoissa käytetään moderneja
tietojärjestelmiä ja digitaalisen taloushallinnon välineitä.
Innovatiivisessa liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä (BisnesAkatemia)
hankit laajan bisnesosaamisen projektien, aktiivisen osuuskuntatoiminnan ja
asiakas- sekä työelämäkohtaamisten avulla. Opintojen aikana opit toimimaan
sekä itsenäisesti ja yrittäjämäisesti että tiimissä verkostoja luoden. Opinnot
valmentavat sinua työskentelemään vastuullisissa tehtävissä toisen
palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tutustu BisnesAkatemiaan:
www.bisnesakatemia.fi
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/liiketalous/
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Miten koulutukseen haetaan?
Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina.
Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.
Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017.
Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut
riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi
polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun
kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.
Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa
Opintopolusta löydät mm.
• koulutuksen valintaperusteet
• tarkemman kuvauksen koulutuksesta
• hakulomakkeen
Siirry Opintopolkuun tästä
Valintakoe
Liiketalouden valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa
perjantaina 9.6.2017 klo 12.00. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki
hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua.
Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla tällä sivulla 24.4. 9.6.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.
Valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.),
ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista
päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Hakijan on
osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa
jää tekemättä. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40
pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe kestää
kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia.
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