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Johtava koulutusasiantuntija Vuokko Iinatti

Opinto-oikeudet sivuaineisiin
-

Lv. 2018-2019 sivuaineopetusta järjestetään kuudessa eri opintokokonaisuudessa,
jotka on tarkoitettu muiden tiedekuntien opiskelijoille.

-

Sivuainekokonaisuuksien opinto-oppaat löytyvät WebOodista ja tiedot myös
kauppakorkeakoulun verkkosivuilta. Tarjolla on kahdenlaisia kokonaisuuksia:
-

Ei vaadi opinto-oikeuden hakemista: Kauppatiede 25 op. perusopinnot,
Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op.

-

Vaatii opinto-oikeuden hakemista edellisen lukuvuoden toukokuussa:
Kauppatiede 35 op. aineopinnot, Yritysjuridiikka 25 op. perusopinnot ja 35 op.
aineopinnot.
-

-

Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen lukuvuoden
aikana ja opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta.

Opintojaksoille ja tentteihin tulee aina ilmoittautua.

Oulun yliopisto

A633707 Kauppatieteiden perusopinnot 25 op.
-

Kaikille avoin, ei hakua, ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille.

-

Opinnot järjestetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa ja
pääasiassa iltaisin.

-

Vapaa sivuaineoikeus ei koske vastaavia päiväopetuksen kursseja, eli katso kurssin
tarkenne WebOodissa esim. Markkinoinnin perusteet (sivuaineopiskelijat ja avoin yo).

-

Opintojaksot (huom. kurssimuutoksia tulossa lv. 2019-2020):
724103P Strateginen johtaminen 5 op
724105P Johdon laskentatoimi 5 op
724106P Markkinoinnin perusteet 5 op
724109P Investointipäätökset
5 op
724110P Taloustieteen perusteet 5 op

-

(periodi 2)
(periodi 4)
(periodi 1)
(periodi 3)
(periodi 3)

Kauppatieteiden perusopintokokonaisuudessa voi tarvittaessa korvata korkeintaan yhden kurssin 1)
OyKKK yrittäjyyden sivuaineen yhdellä kurssilla, tai 2) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden
yhdellä kurssilla (ei saa olla saman sisältöinen jo suoritettujen kurssien kanssa).
Oulun yliopisto

A633708 Kauppatieteiden aineopinnot 35 op
-

Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus
suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3).

-

Haku kokonaisuuteen järjestetään WebOodissa ma 6.5. klo 8.30 - pe 10.5.2019 klo 16.00.
Aloituspaikkoja on 20.

-

Kokonaisuuteen voi valita joko 7 opintojaksoa tai 5 opintojaksoa ja seminaari 10 op.:
Kv-liiketoiminnan johtaminen: 724201A Internationalization
5 op
724202A Managing Multinationals
5 op
Laskentatoimi:
724203A Tilinpäätösanalyysi
5 op
724204A Management Control
5 op
Markkinointi:
724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta, 5 op
724206A Strategic Marketing Management 5 op
Rahoitus:
724207A Rahoituspäätökset
5 op
724208A Portfolio Theory
5 op
Taloustiede:
724209A Rahatalous
5 op
724210A Global Economics
5 op
+ 724050A Kauppatieteiden seminaari
10 op
Oulun yliopisto

A635001 Yritysjuridiikan perusopinnot 25 op.
-

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 6.5. klo 8.30 - pe 10.5.2019 klo 16.00.
Aloituspaikkoja 40.

-

Perusopinnot tarjoavat perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista
normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toimintaan ja erityisesti juridiikan
taloudellisista vaikutuksista.

-

Opintojaksot:
724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus
724611P Markkinointioikeus
724612P Työoikeus
724613P Vero-oikeus I
724614P Vero-oikeus II

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

Oulun yliopisto

A635002 Yritysjuridiikan aineopinnot 35 op.
-

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 6.5. klo 8.30 - pe 10.5.2019 klo 16.00.
Aloituspaikkoja 10.

-

Perusopintokokonaisuus tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3).

-

Opintojaksojen toteutuksesta vastaa Lapin yliopisto. Opintojaksoja ei järjestetä joka
lukuvuosi.

-

7 opintojaksoa, joista voi valita vapaasti 5:
721624A Ympäristöoikeus
9 op
721613A Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 7 op
721625A Vakuusoikeus
5 op
721620A Immateriaalioikeus
7 op
721626A Rikosoikeus
7 op
721619A Hallinto-oikeus
9 op
721623A Eurooppaoikeus
5 op.
Oulun yliopisto

A631401 Yrittäjyys (Entrepreneurship) 25 op.
-

Kaikille avoin, ei hakua, ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille WebOodissa.

-

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrittäjyyden laajana ilmiönä ja
pystyy hyödyntämään yrittäjyyteen liittyvää tietotaitoa käytännössä. Opiskelija
käyttäytyy vastuullisesti ja eettisesti roolissaan yrittäjänä.

-

Opintokokonaisuuden opetuskieli on englanti. Katso video opinnoista.

-

6 opintojaksoa, joista valitaan 5.
724811P Entrepreneuring for Tomorrow
5 op (periodi B)
724812P Building Change Through Entrepreneurship
5 op (periodi C)
724813P Entrepreneurship in Action
5 op (periodi A-D)
724814P Introduction to Business Development
5 op (periodi A)
724815P Entrepreneurial Assignment
5 op (vapaa ajoitus)
724816P Building Business Through Creativity and Collaboration, 5 op (periodi D)
Oulun yliopisto

A635801 Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op.

-

Kaikille avoin, ei hakua, ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille WebOodissa.

-

Toteutetaan verkko-opintoina yhteistyössä 10 yliopiston kauppatieteellisten alan
yksiköiden kesken.

-

Voi suorittaa myös yksittäisiä kursseja. Jos haluaa kokonaisuusmerkinnän, silloin on
suoritettava vähintään 5 kurssia (25 op.).

Oulun yliopisto

LITO tarjoaa mahdollisuuden ottaa
liiketoimintaosaamisen perusteet
haltuun joustavasti verkossa.
Opintojaksoilla perehdytään siihen
miten yritykset toimivat ja toisaalta
siihen mitkä tekijät niiden toimintaan
vaikuttavat.
Näin
ollen
opit
ymmärtämään miten yritys toimii
kokonaisuutena ja osaat arvioida omaa
asiantuntijarooliasi yrityksen kokonaisuudessa.

Saat itse valita mitkä jaksot suoritat ja
näin
muodostaa
omaan
osaamistarpeeseesi
sopivan
kokonaisuuden.

LUKUVUOSI 2018-2019
Johtamisen ja
organisaatioiden
perusteet
Johdatus taloushallintoon
Johdatus
yritysjuridiikkaan
Johdatus yrittäjyyteen
Johdatus
yritysvastuuseen (engl.)
Liiketoimintaympäristön
taloustiede
Markkinoinnin ja myynnin
perusteet

5.9.-31.10.2018
3.9.-28.10.2018
22.10.-14.12.2018
1.11.-31.12.2018
3.1.-28.2.2019
1.3. - 28.4.2019

4.3.-30.4.2019
Kolme toteutusta:

VIBu-yrityssimulaatio

29.10.-12.12.2018
Helmikuu 2019
Huhtikuu 2019
Oulun yliopisto

Kysyttävää sivuaineopinnoista? Ota yhteyttä:
study.business(a)oulu.fi

