ENNAKKOTEHTÄVÄN OHJEET
Kevät 2021

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen
Ohjeet hakijalle:
1. Täytä yhteishaun hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 17. - 31.3.2021.
Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00.
2. Tee ennakkotehtävä ohjeiden mukaan, käytä tekstinkäsittelyohjelmaa; marginaalit 2,
fontti Arial normaali 12, riviväli 1,5.
3. Kirjoita ennakkotehtävään oma nimesi ja syntymäaikasi.
4. Liitä valmis ennakkotehtävä hakulomakkeelle pdf-muodossa.
Voit liittää ennakkotehtävän hakulomakkeelle hakuaikana, samalla kun täytät hakulomakkeen.
Voit myös palata hakulomakkeelle myöhemmin ja liittää ennakkotehtävän 7.4.2021 klo 15.00
mennessä:
 joko kirjautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella
Oma opintopolku–palveluun os. www.opintopolku.fi
 tai klikkaamalla vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Vahvistusviestin saat
sähköpostiisi hakulomakkeen täyttämisen jälkeen.
Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.
Ennakkotehtävästä voi saada enintään 60 pistettä. Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen
edellyttää vähintään 20 pistettä.
Valintakoehaastatteluun kutsutaan hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja joiden ennakkotehtävä on
hyväksytty. Valintakoehaastattelut järjestetään 25.5.2021 ja haastattelun kesto on noin 20
minuuttia. Haastattelu toteutetaan verkon välityksellä Zoom-yhteydellä. Haastattelun
maksimipistemäärä on 40 pistettä, josta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta voi tulla valituksi.
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021.

Ennakkotehtävän ohjeet
ENNAKKOTEHTÄVÄ OSA 1: HENKILÖKOHTAINEN KEHITTYMINEN (max. 30 p)
1A. Miksi haluat suorittaa liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon? Miksi haet juuri
tähän tutkinto-ohjelmaan? (10 p)
1B. Olet hakulomakkeessa ilmoittanut korkeakoulututkinnon jälkeisen alakohtaisen työkokemuksesi
määrän. Ilmoita tässä paljonko sinulla on liiketalouden alan työkokemusta kokonaisuudessaan
vuosina ja kuukausina (ennen hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa hankittu sekä sen suorittamisen
jälkeen hankittu työkokemus).
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Liitä kopiot alaan liittyvistä työtodistuksistasi hakemukseen. Pisteytyksessä huomioidaan se
työkokemus, jonka voit todistuksilla osoittaa.
Työkokemuksen määrä ei kuitenkaan kerro kaikkea. Kuvaa tässä tehtävässä siis erityisesti
laadullisesti,
•

Mitä tarvittavaa osaamista ja valmiuksia Sinulla on liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ajatellen? Millaiset ovat keskeiset valmiutesi opiskella verkkoja monimuotokoulutuksessa?

•

Millaista liiketalouden osaamista olet kokemuksesi kautta saanut ja millaista osaamista
haluat tutkinnon kautta hankkia? (20 p)

ENNAKKOTEHTÄVÄ OSA 2: KEHITTÄMISTEHTÄVÄN KUVAUS JA TAVOITTEET (max. 30 p)
Tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän laajuus on 30 op, joka vastaa
n. 800 työtuntia. Tutkinnon opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistöitä, jotka
tuottavat uutta soveltavaa tietoa tutkimuksellisella kehittämisotteella. Opinnäytetyön avulla tuotetaan
kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä
syvennetään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta.
Opinnäytetyön kohdeorganisaatio (esim. oma työpaikka, tilaajayhteisö, tutkimuskehittämishanke) toimii opinnäytetyön oppimis- ja tutkimusympäristönä koko opintojen ajan.

ja

Esittele tässä kehittämis- ja tutkimusaihe, joka on tärkeä henkilökohtaisen ammatillisen
kehittymisesi ja kohdeorganisaation kannalta. Aiheen tulee liittyä Liiketalouden (YAMK)
tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Kuvaa lyhyesti aihe ja
kohdeorganisaatio sekä perustele aihevalintasi. Määrittele, mitä kehittämistyöllä tavoitellaan. Kuvaa
myös lyhyesti kehittämis-/tutkimustyön alustava toteutussuunnitelma, arvio opinnäytetyön vaatimista
resursseista sekä alustava aikataulu.
Opetussuunnitelma on luettavissa Savonian nettisivuilla

https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KK&krtid=1383
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