
 

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto 2020-2021 

Opintosuunnan opinnot (vähintään)    60 op 

Opintossuunnan perus- ja aineopinnot (vähintään)                                            50 op 

Kandidaatintutkielma     10 op 

Kypsyysnäyte      0 op 

 

Yhteiset opinnot     58 op 

OPIS0015 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kauppatieteet  1 op  

OPIS0093 Tieteellinen tiedonhankinta 1    1 op 

OPIS0090 Tukea opiskelijan oman talouden hallintaan  1 op 

OPIS0091 Opiskelija yhteiskunnan jäsenenä   1 op 

KANS1004 Taloustieteen perusteet    6 op 

TOIK1016 Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet  3 op 

TOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä   3 op 

LASK1002 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet   2,5 op 

LASK1003 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö  0,5 op 

LASK1013 Johdatus laskentatoimeen    3 op 

LASK1014 Rahoituksen perusteet    3 op 

MARK1009 Markkinoinnin perusteet    6 op 

JOHT1012 Johtamisen perusteet    6 op 

INTB1001 Introduction to International Business   3 op 

TUTAC1090 Yrityksen reaaliprosessit     3 op 

ORMS1030 Talousmatematiikan perusteet   5 op 

TITE1021 Tietojenkäsittely, teoria    2 op 

TITE1023 Tietokone työvälineenä – verkkoympäristö   0,5 op 

TITE1024 Tietokone työvälineenä – tekstinkäsittey    1 op 

TITE1025 Tietokone työvälineenä – taulukkolaskenta   1 op 

TITE1026 Tietokone työvälineenä – esitysgrafiikka   0,5 op 

Tilastotiede (valitaan toinen)    5 op 

STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi    5 op 

STAT1030 Tilastotieteen perusteet    5 op 

 

Viestintä- ja kieliopinnot       15 op 

Äidinkieli      5 op  

Toinen kotimainen kieli     5 op 

Vieras kieli      5 op 

 

Moduuliopinnot (2 x 15 op)    30 op  

 

Vapaasti valittavat opinnot     x op 

siten, että tutkinnon laajuus 180 op täyttyy  

 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (yhteensä)   180 op 

 



 

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM) 2020-2021  

 

Opintosuunnan opinnot 

Opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkintoa varten opintosuunnan perus- ja aineopinnot ja 

maisterin tutkintoa varten opintosuunnan syventävät opinnot. Opintosuunnan laajuus on vähintään 

60 opintopistettä kandidaatintutkielma (KTK)/pro gradu-tutkielma (KTM) mukaan lukien.  

Opintosuunnan laajuus määräytyy oppiaineen opetussuunnitelman mukaan. 

Tarkista yksityiskohtaiset tutkintovaatimukset kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelmista, 

jotka löydät Opinto-oppaasta: https://opas.peppi.uwasa.fi/  

 

Yhteiset opinnot 

Kandidaatin tutkinnossa Yhteiset opinnot 58 op on kaikille kauppatieteellisen alan opiskelijoille 

pakollinen opintokokonaisuus. Yhteisiä opintoja ei lueta mukaan opintosuunnan opintoihin. 

Maisterin tutkinnossa opintojakso Tieteenfilosofia on kaikille pakollinen yhteinen opintojakso. 

 

Viestintä- ja kieliopinnot 

Katso tarkemmat KTK- ja KTM-tutkintojen kieliopintovaatimukset Opinto-oppaasta kohdasta 

Viestintä- ja kieliopinnot – Koulutusalakohtaiset viestintä- ja kieliopinnot.  

 

Moduuliopinnot  

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon vaaditaan vähintään 30 opintopistettä moduuliopintoja: 

vähintään kaksi 15 opintopisteen laajuista Vaasan yliopiston tarjoamaa moduulia tai yksi 15 

opintopisteen laajuinen moduuli, sekä vaihdossa suoritettava 22 opintopisteen laajuinen 

Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus. Moduuli-/sivuaineopintojen laajuus määrätään kunkin 

opintosuunnan opetussuunnitelmassa. 

Opintosuunnan opinnot (vähintään)    60 op 

Opintosuunnan syventävät opinnot (vähintään)                                                 30 op 

Pro gradu –tutkielma     30 op 

Kypsyysnäyte      0 op 

 

Yhteiset opinnot     3 op 

FILO1009 Tieteenfilosofia     3 op  

 

Viestintä- ja kieliopinnot        

Suomenkieliset maisteriohjelmat    13 op 

Kansainväliset maisteriohjelmat    10 op  

 

Moduuli-, sivuaine- ja/tai vapaasti valittavat opinnot    x op 

siten, että tutkinnon laajuus 120 op täyttyy  

 

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (yhteensä)   120 op 

 

https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/tervetuloa/6589

