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Monimuotokoulutus
Koulutuksen tavoitteena on valmentaa sinusta monipuolinen ja moderni
liiketoimintaosaaja. Liiketalouden tradenomit sijoittuvat monipuolisesti erilaisiin
liiketalouden asiantuntija-, kehittämis-, esimies- ja johtotehtäviin sekä
yrittäjiksi.
Tutkinnon ydinosaamisen muodostavat yritysten ja organisaatioiden toiminta
ja sen kehittäminen. Koulutuksessa korostuvat seuraavat osaamisalueet:
asiakas-, talous-, työyhteisö- ja kansainvälisyysosaaminen sekä tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoiminta.
Osaamispolkuina liiketoiminnan kehittäminen sekä urheilujohtaminen ja
-markkinointi
Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, osaamispolun
opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta (30 op) ja
opinnäytetyöstä (20 op).
Lähipäiviä on keskimäärin kaksi kuukaudessa (kaksi peräkkäistä arkipäivää,
opetus päiväaikaan) ja suurin osa opinnoista tehdään etäopiskeluna.
Liiketalouden monimuotokoulutuksen syventävät osaamispolut ilmoitetaan
jokaisen yhteishaun yhteydessä. Syventävinä osaamispolkuina vuoden 2017
koulutuksessa ovat liiketoiminnan kehittäminen sekä urheilujohtaminen ja
-markkinointi. Osaamispolku valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
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
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/liiketalous_monimuoto/

Koulutuksen laajuus ja kesto
210 op / 3,5 v.
Koulutuspaikan osoite
Koulutuspaikkakunta
Turku
Seuraava haku
Yhteishaku 15.3. - 5.4.2017
Yhteystiedot
Mikko Siitonen

Siirry Opintopolkuun tästä
Valintakoe
Liiketalouden valtakunnallinen valintakoe järjestetään ke 24.5.2017 klo 12
alkaen. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava
aikaa haastatteluineen 3 - 6 tuntia.
Ennakkoaineisto julkaistaan tällä sivulla 24.4. - 24.5.2017. Aineisto ei saa olla
mukana koetilanteessa.
Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat
osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat
monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista
mittaava osa (20 p.). Turun ammattikorkeakoulu käyttää valintakokeessa
kirjoitelmaa. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä.
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