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Markkinoinnin perusteet 3 op
Opintojaksolla käsitellään markkinoinnin päätök-
senteon keskeisiä osa-alueita ja peruskäsitteitä. Ta-
voitteena on, että opiskelija ymmärtää markkinoin-
tiajattelun lähtökohdat ka kehityksen sekä tuntee 
markkinoinnin kilpailukeinot ja roolin yrityksen toi-
mintona. Harjoituksissa opitaan ryhmätyöskentelyn 
avulla analysoimaan ja työstämään tietoa havain-
nolliseen muotoon.

Marras-joulukuussa 2014 järjestettäviin opintoihin 
sisältyy verkkovälitteisiä luentoja ja opintoryhmä-
kokoontumisia paikallisen tuutorin ohjauksessa sekä 
verkkotyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Opinto-
ryhmäkokoontumisia on noin neljänä iltana.

Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
Akuiskasvatuksen psykologia –opintojakso sopii 
opettajien lisäksi myösyrityselämässä toimiville. 
Siinä opiskelija perehtyy aikuisen oppimisen psyko-
logisiin perusteisiin, jolloin keskiössä ovat ammatil-
linen kasvu, oppiminen työelämässä ja ryhmäilmiöt. 
Opinnot soveltuvat hyvin muun muassa yrityksen 
henkilöstön kehittäjille ja henkilöstöasioista vas-
taaville.

Keväällä 2015 järjestettäviin opintoihin sisältyy 
verkkovälitteisiä luentoja ja opintoryhmäkokoontu-
misia paikallisen tuutorin ohjauksessa sekä verkko-
työskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Opintoryhmä-
kokoontumisia on noin neljänä iltana.

Somero-opisto järjestää yhteistyössä Turun yliopis-
ton kanssa avoimena yliopisto-opetuksena yrittäjille 
suunnattua koulutusta.

Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti avoin-
ta kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutukses-
ta riippumatta.

Yrittäjille ja yrityksissä työskenteleville johtajille ja 
toimihenkilöille suunnatut kurssit ovat Turun kaup-
pakorkeakoulun ja Turun yliopiston opintoja, jotka 
vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan 
perustutkinnossa tarjottavaa opetusta.

Opinnot koostuvat opintoryhmäkokoontumisista ja 
itseopiskelusta, jota tukee paikallisen tuutorin oh-
jaus. Useimmilla kursseilla hyödynnetään tietoverk-
koja. Opintoryhmät kokoontuvat yleensä kerran vii-
kossa tai harvemmin. 

Nyt tarjolla olevat kurssit ovat lyhyitä, muutaman 
opintopisteen laajuisia opintojaksoja, jossa on vain 
muutamia opintoryhmäkokoontumisia.

Opintoihin voi osallistua, vaikkei suorittaisikaan 
tenttejä. Tällöin opinnoista saa pyynnöstä läsnäolo-
todistuksen, mutta ei yliopiston opintosuoritusta.

Maksut
Kustannukset opiskelijalle muodostuvat Turun yliopiston opintomaksusta, joka on 10 euroa opintopisteeltä 
ja Somero-opiston 26 euron kurssimaksusta. Maksut laskutetaan opintojen alettua.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Opintojen tarkemmat toteutusajat varmistuvat myöhemmin. 

Opintoihin voi ilmoittautua 4.8.2014 alkaen Somero-opistoon joko verkossa tai puhelimitse. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset puhelimitse kurssisihteeri Riitta Ryhtä 044 779 1270 tai  internetissä. 

Liity onnesllisten oppijoiden joukkoon!


