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Moduulit ja opintokokonaisuudet 15 op, sekä 
sivuaineet

 Moduuleiksi kutsutaan kolmea tutkimusalustojen tarjoamaa 15 op 
opintokokonaisuutta

 Suositus että opiskelija valitsisi ainakin yhden niistä

 Lisäksi tarjolla on monialaisia, temaattisia opintokokonaisuuksia 15 op

 Lukuvuonna 2021-2022 vanhat sivuainerakenteet (ja niiden johdannaiset 15 op) 
tarjolla

 Moduulit ja opintokokonaisuudet kannattaa suorittaa yhden lukuvuoden aikana, sillä 
opintokokonaisuudet voivat ajan kanssa muuttua ja opintojaksot vaihtua 

 Ilmoittaudutaan jokaiselle opintojaksolle erikseen WebOodissa
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Moduulit 15 op

 Digital Economy
 Fundamentals of sustainable digitalisation – introduction to regulation, analytics and security 

 Emerging Technologies for Digitalisation

 Value Creation and Digitalisation

 Energy Transition Module
 Energy and Sustainability

 Imagining Pathways to Sustainable Energy Transition

 Energy Economics and Sustainable Growth

 User and Open Innovation
 User Innovation

 Diffusion of Innovation

 Theoretical Perspectives on User and Open Innovation
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Opintokokonaisuudet 15 op

 Artificial Intelligence and Machine Learning 
 Artificial Intelligence: Concepts, Challenges, and Opportunities 

 Applied Machine Learning 

 Machine Learning 

 Branding in Global Media Scapes
 Global Trends in Branding

 Cross-Cultural Marketing Communications

 Personal Branding in the Influencer Economy 

 Enterprise Digitalization
 Business Intelligence and Data Analytics

 Enterprise Resource Planning

 Robotic Process Automation
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Opintokokonaisuudet 15 op

 Pankkitoiminta

 Johdatus pankkitoimintaan

 Pankkioikeus

 Service Marketing

 Työelämävalmiudet uudistuvan, hajautuneen ja digitaalisen työn kontekstissa
 Organisaatiokäyttäytyminen uudistuvan työn kontekstissa

 Digitaalinen vuorovaikutus hajautuneessa työympäristössä

 Osaamispääoma ja itsensä johtaminen uudistuvassa työelämässä
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Opintokokonaisuudet 15 op

 Ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen ja kiertotalouden verkko-opintokokonaisuus

 EUNICE international studies module (kevät 2022)

 LITO - Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus

 Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus

 Akateemiset työelämätaidot

 Kauppatieteissä ja tekniikassa mahdollisuus tehdä sivuainerakenteista 15 op 
kokonaisuuksia (ks. rajoitukset opinto-oppaasta)

 Myös 15 opintopisteeseen on haettava sivuaineoikeus (tuotantotalous; muut kuin kauppatieteiden 
opiskelijat: johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi) 

 Kielten opintokokonaisuudet 
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Sivuaineet

 Lukuvuonna 2021-2022 sivuainerakenteet, väh. 25 op vielä tarjolla

 Ks. opinto-opas https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/moduulit-sivuainetarjonta-ja-muut-
opinnot/4245?period=2021-2022

 Kehitetään opintokokonaisuuksia ja mahdollisuuksia jatkossakin halutessaan laajentaa 
opintokokonaisuuksien (15 op) opinnot sivuaineeksi (25 op)

22.9.20217



Kiitos!




