Haasta itsesi – johda paremmin!
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala
Tutkinto on suunnattu henkilöille, joilla on kokemusta johtamistyöstä ja jotka toimivat esimies- tai
johtotehtävissä. Tutkinto soveltuu myös yrittäjille,
jotka johtavat ja kehittävät yrityksensä toimintaa.
Tutkintokoulutus tarjoaa muun muassa
// uusia näkökulmia johtamiseen
// välineet vastuualueesi ja työyhteisösi
johtamisen kehittämiseen
// varmuutta ja kehittymistä omassa
johtajuudessa
// näkemystä tulevaisuuden johtamiseen
// tukea itsensä johtamiseen
// mahdollisuuden verkostoitumiseen ja
kokemusten jakamiseen

Koulutuksen toteutus
Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena
ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää
sekä lähi- ja etäopiskelua sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Opiskelupäiviä on noin kerran
kuukaudessa Teamsin välityksellä.

Koulutus sisältää
// asiantuntijaluentoja
// opetusta pienryhmissä
// orientoivia oppimistehtäviä
// työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.
Saat myös yksilöllistä ja ryhmäkohtaista ohjausta
tutkintoon. Koulutukseen osallistut sinulle laaditun
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, jossa huomioidaan aikaisempi
osaamisesi. Mikäli sinulla on jo tutkinnossa vaadittu
ammattitaito, sinut ohjataan suoraan osaamisen
näyttöihin. Koulutus kestää keskimäärin 1,5 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnon suorittamisessa noudetaan johtamisen
ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
perusteita. Osoitat osaamisesi näyttöinä aidoissa
johtamistehtävissä. Osaamisen arviointiin
osallistuvat opettaja sekä työelämän edustaja.
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Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Tutkinnon pakollinen osa (80 osp):

Tutkinnon valinnaiset osat (50 osp + 50 osp):

Johtajana toimiminen

Strategiatyön johtaminen

Projektin johtaminen

Työyhteisön kehittämisen
johtaminen

Henkilöstön ja
osaamisen johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen

Talouden johtaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti.

Koulutuksen sisältöä
// Orientaatio – opinnot käyntiin!
// Minä johtajana – oman johtajuuden arviointi ja
kehittäminen hyödyntäen 360-palautetta
// Johtajan vuorovaikutustaidot
// Talouden johtaminen

// Näkökulmia johtamiseen -luennot
// Strateginen johtaminen
// Johtamisen seminaari
// Työnantajataidot ja haastavat työyhteisötilanteet
// Prosessi- ja laatujohtaminen

Lisätietoja ja hakeutuminen
Tutkinto ja koulutus
Henna Lamminluoto
henna.lamminluoto@riveria.fi
p. 040 570 4279

Tutkinto ja koulutus
Eija Kahelin
eija.kahelin@riveria.fi
p. 050 400 1587

Oppisopimusasiat
Pia Perämäki
pia.peramaki@riveria.fi
p. 046 923 2820

RIVERIA.FI

