
   

 

Maakuntakorkeakoulun tarjontaa  

Suupohjassa kevät 2019                    

 
E-P:n maakuntakorkeakoulu toimii lähellä yrittäjiä sekä elinkeinotoimea ja alueellista osaamis- ja innovaatiokeskittymää. 
Toiminta on lähtenyt vireästi käyntiin Suupohjassa (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki). 
 
Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
Pirjo-Leena Ketola 
Korkeakouluasiamies 
puh 040-680 7194, pirjo-leena.ketola@seamk.fi                     
Topeeka 47 (H –rappu, SeiLabin ovi), 61800 Kauhajoki 

 

Hyvää uutta vuotta 2019  

 

Kevään 2019 aikana toteutamme alueella useita valmennuksia ja tapahtumia yksin sekä yhteistyössä eri 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Seuraa ilmoitteluamme.    

 

 

Yrittäjien iltakoulut jatkuvat tammikuun 22. päivä ja vuorossa on Pauliina Mäkelän (Viestintä-Piritta Oy) vetämänä ilta 

teemana ’Helposti some-maailmaan markkinoimaan yritystäni’ 

Ilmoittaudu mukaan 18.1. mennessä osoitteessa http://sek.suupohja.fi/iltakoulu  

 
 

 

 

mailto:pirjo-leena.ketola@seamk.fi
http://sek.suupohja.fi/iltakoulu


   

 

Maakuntakorkeakoulun tarjontaa  

Suupohjassa kevät 2019                    

 
E-P:n maakuntakorkeakoulu toimii lähellä yrittäjiä sekä elinkeinotoimea ja alueellista osaamis- ja innovaatiokeskittymää. 
Toiminta on lähtenyt vireästi käyntiin Suupohjassa (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki). 
 
Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
Pirjo-Leena Ketola 
Korkeakouluasiamies 
puh 040-680 7194, pirjo-leena.ketola@seamk.fi                     
Topeeka 47 (H –rappu, SeiLabin ovi), 61800 Kauhajoki 

 

Avoimet korkeakouluopinnot Kauhajoella, kevät 2018                                       
(Sööpärin kampus, Topeeka 47, A-rappu) 

 

Kauhajoella lukee tradenomin tutkintoa 30 opiskelijaa. He ovat opiskelunsa puolessa välissä. Tiesitkö, että samoja 

amk-tutkintoon kuuluvia opintojaksoja voit opiskella myös Avoimen ammattikorkeakoulun opintoina (mutta ei koko 

tutkintoa). Avoimen opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot 

hyväksytään osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi.  

Tämä sopii sinulle jos:  

-Haluat lisätä osaamistasi työelämän tarpeisiin 

-Suunnittelet hakemista ammattikorkeakouluun tutkintoa suorittamaan  

-Haluat kehittää osaamistasi tai yleissivistystäsi sinua kiinnostavissa asioissa 

KEVÄÄLLÄ 2019 KAUHAJOELLA TARJOTAAN MM.: 

-Liiketoiminnan kasvattaminen alkaa.10.1. 

-Yrityksen ostaminen, myyminen ja arvonmääritys, alkaa 11.1. 

-Strateginen yritysviestintä, alkaa 12.1. 

-Konsultointi pk-yrityksessä, alkaa 7.2. 

-Yritystoiminnan rahoitus, alkaa 8.2. 

-Affärskommunikation, alkaa 9.2. 

-Turvallisuusjohtaminen, alkaa 9.3. 

-Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu, alkaa 21.3. 

-Strateginen johtaminen, alkaa 26.4. 

-Saksa 11.5.  

 

Tässä muutama linkki: 

– Ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu lomakkeella https://lomake.seamk.fi/lomakkeet/805/lomake.html 

– Opinnot maksavat 10 euroa/opintopiste yksittäin suoritettuna. Jos suoritat yli 15 opintopistettä lukukaudessa, 

sinun kannattaa maksaa lukukausimaksu 150 euroa 

– Kaikkia tarjolla olevia avoimen opintoja voi katsoa http://ops.seamk.fi/avoinamk/  

– Lisätietoja Avoimen AMKin opinnoista ja polkuopinnoista saat sari.havulehto@seamk.fi   
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