VA A S A G AT E W AY
INFOTILA I SU U S 10.6.2021

Vaasa Gateway 60 op
AVOIM EN VÄYLÄ TUTKINTO - OP I S K E L I JA KS I KAUPPAT I ET E I S SÄ
▸ Suuren suosion saanut väylä kauppatieteisiin

▸ Väylän kautta avoimen yliopiston opiskelija saa tutkinto-opiskelupaikan

suorittamalla ennalta määritellyt 60 op kauppatieteiden opintoja Vaasan
yliopiston avoimessa yliopistossa.
▸ Opinnot koostuvat pääosin KTK-tutkinnon ensimmäisen lukuvuoden

opinnoista
▸ Opinnot tulee suorittaa hyvin tiedoin, painotetulla keskiarvolla 3,

15.6.2022 mennessä.
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Kenelle Gateway-väylä on
tarkoitettu?
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▸

Gateway-väylä on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole aiempia
korkeakouluopintoja (yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoimet korkeakoulut)

▸

Väylä sopii erityisesti, mikäli on hakenut kauppatieteisiin, mutta ei ole tullut valituksi välivuotta pitäville > heille, jotka jo tietävät, että haluavat kauppatieteiden tutkintoopiskelijoiksi

▸

Henkilöille, jotka ovat valmiita sitoutumaan vuoden ajan avoimen yliopiston opintoihin
ja Vaasassa toteutettavaan lähiopetukseen

▸

Vaasa Gateway-väylä tarjoaa varman tutkinto-opiskelupaikan heille, jotka suorittavat
väylän opinnot kriteerien mukaisesti
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Ilmoittautuminen
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▸

Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 3.8.2021 klo 10.00.

▸

Ilmoittautuminen tapahtuu verkkosivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella:
https://www.univaasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-tutkinto/gateway (lomakkeessa kysytään henkilötiedot
+ perustelut opiskelupaikan hakemiselle). Lomake on nähtävissä viimeistään viikkoa ennen ilmoittautumisajan
alkamista, mutta sen voi täyttää vasta 3.8.2021 klo 10 alkaen.

▸

Väyläopintoihin otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikat täyttyvät nopeasti!

▸

Etusijalla ovat he, joilla ei ole mitään aiempia korkeakouluopintoja

▸

Ilmoittautuminen tulee perua, jos ei haluakaan aloittaa opintoja, tai jos esim. saa paikan tutkinto-opiskelijaksi
varasijalta

▸

Kaikille hakeneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse viimeistään viikon 34 alussa. Emme vastaa
opiskelupaikkoja koskeviin tiedusteluihin tätä ennen. Roskaposti kannattaa myös tarkistaa!

▸

Mukaan päässeiden tulee vahvistaa opiskelupaikka erikseen sovittavalla tavalla.
22.6.2021

KRISTIINA PULAKKA

Opiskelumaksut
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▸

Opinnot ovat maksullisia avoimen yliopiston opintoja, osa normaalia avoimen yliopiston
opintotarjontaa. Samoilla opintojaksoilla on myös muita avoimen opiskelijoita.

▸

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opetuksena (luennot pääosin klo 16 jälkeen).
Lukuvuonna 2021-2022 on myös muutama päiväopetukseen integroitu opintojakso
tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja toteutustapojen mukaisesti.

▸

Opintokokonaisuuden hinta on 600 euroa (10 euroa/opintopiste), joka laskutetaan
kahdessa erässä; ensimmäinen erä syksyllä opintojen alkamisen jälkeen ja toinen
vuodenvaihteen jälkeen.

▸

Maksettuja maksuja ei palauteta.
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Opiskelu Gateway-väylässä

6

▸

Gateway-opiskelijoille pidetään oma infotilaisuus opintojen alkaessa

▸

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut sekä opintoneuvojat auttavat opintojen kaikissa
vaiheissa -> opintoihin mukaan pääseville järjestetään omia infoja, kyselytunteja ym.

▸

Opiskelijat ovat avoimen yliopiston opiskelijoita: Avoimen yliopiston opiskelijat eivät ole
oikeutettuja opintososiaalisiin etuuksiin (opintotuki tai opintolaina, opiskelija-alennukset,
opiskelijakortti) tai esim. yliopiston ylioppilaskunnan palveluihin.

▸

Väyläopiskelu katsotaan päätoimiseksi opiskeluksi, mikä vaikuttaa työttömyysetuuksiin:
Työttömien tulee varmistaa omat mahdollisuutensa opiskeluun ennen opintojen
aloittamista.

22.6.2021

KRISTIINA PULAKKA

Kokemuksia Gateway-väylästä
(2019-2020 ja 2020-2021)
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▸

”Paras asia hetkeen, mitä itselleni on tapahtunut”

▸

”Onneksi on vaihtoehtoja sellaisille, jotka eivät ole syystä tai toisesta saaneet opiskelupaikkaa
valintakokeen kautta; voi näyttää motivaationsa opintojen kautta”

▸

”Rankka puristus ihan loppuun saakka (varsinkin jos käy samalla töissä), mutta kova motivaatio ja
aherrus palkitaan”

▸

Avoimen opiskelun itsenäisyys ja erillisyys tutkintopuolen opiskelusta mietitytti monia

▸

”Huippu juttu kun sai heti alusta saakka opiskelukavereita, joiden kanssa pystyi tekemään
tehtäviä, lukemaan tentteihin ja vaikka kysymään itselle vaikeista asioista”.

▸

” [Ryhmä] on ollut merkittävä voimavara opintojen parissa, kun on pystynyt tarvittaessa pyytää
apua tehtäviin ja jakaa hyvät sekä myös ajoittain huonot fiilikset”.

▸

”Koska tapahtumia ei järjestetty yliopiston puolesta, kokoonnuimme sitten keskenämme”
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Kauppatieteiden kandidaatin (180 op)
tutkinnon rakenne lkv 2021-2022
▸

▸
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Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne pääpiirteittäin:
▸

Kaikille yhteiset opinnot 58 op

▸

Tilastotiede 5 op

▸

Opintosuunnan opinnot n. 60 op

▸

Viestintä- ja kieliopinnot 15 op

▸

Moduuliopinnot 30 op

▸

Vapaasti valittavat opinnot 17-20 op

Gateway-väylän opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista sekä viestintä- ja kieliopinnoista.
Kaikille yhteisissä opinnoissa on opintojaksoja esim. kaikista kauppatieteiden opintosuunnista.
Opintosuuntaa haetaan Gateway-opintojen jälkeen kesällä 2022.

12.6.2019
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Väylän opinnot 2021-2022

▸

Tieteellinen tiedonhankinta I 1 op

▸

Yrityksen reaaliprosessit 3 op

▸

Johtamisen perusteet 6 op

▸

Rahoituksen perusteet 3 op

▸

Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op

▸

Markkinoinnin perusteet 6 op

▸

Johdatus laskentatoimeen 3 op (integroitu)

▸

Tukea opiskelijan oman talouden hallintaan 1 op (integroitu)

▸

Taloustieteen perusteet 6 op

▸

Opiskelija yliopistoyhteisön jäsenenä 1 op (integroitu)

▸

Tietokone työvälineenä –jaksot, yht. 3op

▸

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op

▸

Tietojenkäsittely – teoria 2 op (integroitu)

▸

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op

▸

Oral Skills in English 2 op

▸

Introduction to International Business 3 op (integroitu)

▸

Reading and Writing Skills in English 3op

▸

Talousmatematiikan perusteet 5 op

▸

Akateemiset viestintätaidot 3 op

▸

*integroitu = yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa

Yhteensä 60 op lukuvuoden 2021-2022 aikana
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(HUOM: muutokset mahdollisia)

Tutkinto-opiskelijaksi
▸

Väyläopinnot tulee olla suoritettuina 15.6.2022 mennessä

▸

Opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0

▸

Kaikki kriteerit täyttävät saavat tutkinto-opiskelupaikan 1.8.2022 alkaen sekä KTK- että
KTM-tutkintoon

▸

Opintosuuntaa haetaan 15.6.2022 jälkeen

▸

Opintosuuntavaihtoehdot ovat: johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen
liiketoiminta, markkinointi, digitaalinen markkinointi sekä talousoikeus
▸
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Mikäli karsintaa joudutaan tekemään, otetaan huomioon opintojen laajuus ja opintomenestys
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Muut avoimen
väyl ät
K A U P PAT I E D E

Avoimen väylä 60 op
▸

”Perinteinen” avoimen väylä kauppatieteisiin

▸

Haetaan suoraan haluttuun opintosuuntaan: opinnot koostetaan opintosuunnan opinnoista (johtaminen
ja organisaatiot, kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi, digitaalinen markkinointi, talousoikeus,
laskentatoimi ja rahoitus, taloustiede), kieli- ja menetelmäopintojaksosta sekä muista tutkintoon
kuuluvista opinnoista

▸

Opintoja voi suorittaa Vaasan avoimen lisäksi myös yhteistyökumppaneidemme kautta

▸

Rauhallisemman etenemistahdin väylä

▸

Väylähaku vuosittain maalis-huhtikuussa

▸

Sisäänotto tutkinto-opiskelijaksi harkinnanvarainen: valinnassa painotetaan opintosuunnan opintojen
laajuutta ja opintomenestystä
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Lisätietoja
▸

Avoimen yliopiston verkkosivuilta:
https://www.univaasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-tutkinto/gateway

▸

Kristiina Pulakka
▸ kristiina.pulakka@uwasa.fi

▸ puh. 029 449 8457
▸

Tiia Ahonen
▸ tiia.ahonen@uwasa.fi

▸ puh. 029 449 8456
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KIITOS!
KR ISTIIN A JA TIIA

