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Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma 20222024 – aloitus tammikuun alussa 2022
Työelämässä oleville ns. aikuisopiskelijoille suunnattu
 Toteutuksesta vastaa Vaasan yliopiston johtamisen yksikkö; yhteistyö Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa
 Opinto-ohjelman kesto 3 vuotta
 Opintojen sisältö ja suoritusjärjestys on ennalta määritelty ja aikataulutettu (voi tulla pieniä muutoksia)
 Sitoutuminen opiskeluun ohjelman ajaksi erittäin tärkeää; opinnot tarjolla vain kerran 3 vuodessa
Opintojen laajuus 120 op; pakollisia opintoja 102 op ja valinnaisia vähintään 18 op
 Omaohjaajan kanssa tehdään HOPS, samalla vahvistetaan valinnaisten opintojen sopivuus tutkintoon
Opintojen pääteemat (opinnot soveltuvat myös julkisissa organisaatioissa toimiville)
 Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen sekä yritysten väliset suhteet
 Esimiestaidot
 Vastuullisuus yritystoiminnassa
Monimuotoisuus
 Itseopiskelua, pienryhmätyöskentelyä, intensiivisiä lähijaksoja, etäluentoja, Moodle ja Zoom käytössä ym.
 Opetus pääasiassa suomen kielellä, mutta oppimateriaaleista suuri osa englannin kielellä
 Lähijaksot Seinäjoella, torstaisin ja perjantaisin; aiemmin noin 1-2 kertaa kahdessa kuukaudessa
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Hakeminen

 Hakuaika 1.–15.9.2021 (klo 15:00)
 Hakulomake täytetään uudessa Opintopolussa
www.opintopolku.fi
 Liitteet ladataan hakemukselle 22.9.2021 mennessä
 35 aloituspaikkaa
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Valintaryhmät
Opiskeluoikeus myönnetään kauppatieteiden maisterin tutkintoon.
1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon)
suorittaneet:
Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä kauppatieteiden opintoja, joista
vähintään 25 op on johtamisen opintoja.
2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet:
Valintaperusteena on soveltuva liiketalouden tradenomin tutkinto, jossa
suuntautumisvaihtoehtona/ koulutusohjelmana on erityisesti johtaminen, hallinto tai
yrittäjyys tai niihin verrattavissa oleva oppiaine.
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Pisteytys:
Soveltuvan yliopistotutkinnon suorittaneet
1.

Liiketaloustiede: johtamisen opintojen laajuus
(enintään 14 pistettä)






2.
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25–30 op = 5 pistettä
31–35 op = 8 pistettä
36–40 op = 10 pistettä
41–50 op = 12 pistettä
51–60 op = 14 pistettä

Liiketaloustiede: johtamisen opintojen
opintomenestys (enintään 13 pistettä)






3.

Arvosana 3,1–3,5 = 2 pistettä
Arvosana 3,6–3,9 = 5 pistettä
Arvosana 4,0–4,4 = 10 pistettä
Arvosana 4,5–5,0 = 13 pistettä
Mikäli hakijan haettavan pääaineen opintojen
opintomenestys on 1,0–3,0, hakija saa 0 hakupistettä.
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Muiden kauppatieteellisten opintojen laajuus
(enintään 8 pistettä)





4.

10–20 op = 2 pistettä
21–25 op = 4 pistettä
26–39 op = 6 pistettä
40–50 op = 8 pistettä

Esseetehtävä (enintään 5 pistettä.)
Yhteensä enintään 40 p.
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4.

Tradenomin tutkinnon opinnäytteen arvosana
(enintään 8 pistettä)


Arvosana 4 = 6 pistettä



Arvosana 5 = 8 pistettä



Mikäli hakijan opinnäytteen arvosana on 1–3, hakija
saa 0 pistettä.

Esseetehtävä (enintään 5 pistettä)
Yhteensä enintään 40 p.

Esseetehtävä
 Hakijat laativat kirjallisen
esseevastauksen tehtävään, joka
perustuu englanninkieliseen
tutkimusartikkeliin.
 Tutkimusartikkelin tiedot ja siihen liittyvä
tehtävänanto palautusohjeineen löytyvät
ohjelman verkkosivulta.
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Valinnan tulokset
 Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään
26.11.
 Koulutus alkaa tammikuussa 2022
 Opintojen alussa kaikille laaditaan
henkilökohtainen opintosuunnitelma
(HOPS)

 Lisätietoja: hakijapalvelut@uwasa.fi
puh. 029 449 8005
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