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Hyvä vastaanottaja,

kiinnostaisiko Teitä järjestää Vaasan yliopiston opintoja avoimen yliopiston opintoina lukuvuonna
2023-2024?

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa on sekä opintokokonaisuuksia että yksittäisiä
opintojaksoja. Oppilaitos voi valintansa mukaan hakea järjestämisoikeutta kokonaisuuksiin tai yksit-
täisiin jaksoihin. Kokonaisuuksissa olevat opintojaksot saattavat vielä muuttua.

Neuvottelut opintojen toteutumisesta käydään alkutalven aikana akateemisten yksikköjen edusta-
jien kanssa, jolloin saadaan alustava tieto opetuksen toteuttamisesta. Opetussuunnitelmat vahvis-
tetaan akateemisten yksiköiden johtoryhmissä viimeistään maaliskuun aikana. Alustavaa markki-
nointia voi kuitenkin tehdä yksikköpalavereiden perusteella, sillä opetussuunnitelmat harvoin muut-
tuvat johtoryhmien kokouksissa. Akateemisten yksiköiden johtoryhmien käsittelyn jälkeen lähe-
tämme oppilaitoksille vahvistetun opetussuunnitelman, opettajatiedot, mahdollisia käytännön oh-
jeita. Sopimukset lähetetään syyslukukauden aikana. Tarjoamme myös sähköisen ilmoittautumislo-
makkeen oppilaitoksen käWtöön.

Avoimen yliopiston voimassa olevat palvelumaksut sekä opetus-, tarkistus- ja tutorointipalkkiot löy-
tyvät osoitteesta : https://www. uwasa.filfilkou lutus/avoin/vhteistvo
Näihin ei ole tällä tietoa tulossa korotuksia.

Vaasan yliopisto tarjoaa opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia seuraavilta tieteenaloilta/oppiai-
neista

o Hallintotieteet
Aluetiede
Julkisjohtaminen
Julkisoikeus
Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Kauppatieteet
Johtaminen
Kansainvälinen liiketoiminta
Laskentatoimi ja rahoitus
Markkinointi / Digitaalinen markkinointi
Talousoikeus
Taloustiede

a Tuotantota lous ja tietojärjestel mätiede

a
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o

a Tekniikka
Sähkö- ja energiatekniikka
Automaatio ja tietotekniikka
Tuotantotalous

o Viestintätieteet

Kielet ja viestintä
Kielten erillisjaksot

Tutkintoih in kuu I uvia orientoivia-, menetelmä- ja yleisopi ntoja

Akateemisten yksiköiden ja kielikeskuksen opintotarjontaan voitutustua tarkemmin osoit-
teessa httos://ooas.oeooi. uwasa fi / fi / t erv etu loa /6589

Pyydä n Teitä lä hettämään opetusta rjontah akem uksen ne viimeistään

9.t2.2O22 klo 16.15.

Verkkolomake, jolla voitte tehdä hakemuksenne, löytyy osoitteesta:
httos://lin k.webrooolsu . co m I S / tLE27 s27 co AED57 3

Lisätietoja opintotarjonnasta ja hakuprosessista saa opintopäällikkö Kristiina Pulakalta,
p. 029 449 8457, kristiina.pulakka@uwasa.fi

Ystäväl lisin terveisi n

a

@^
Reetta Kungsbacka

Kou lutuspää llikkö
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