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Liiketoimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla.             Johtaja on paikallisten ja globaalien haasteiden edessä.

General Executive MBA on korkeatasoinen johtamiskoulutusohjelma, jos-
sa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa 
johtamisessa. Ohjelmassa haetaan ratkaisuja johtamisen haasteisiin jatkuvasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Kilpailussa pärjäävät ne, joilla on strategis-
ta liiketoimintaosaamista, arvoverkostojen johtamiskykyä sekä ihmisten johta-
mistaitoa.

Kenelle?
General Executive MBA on tarkoitettu kokeneille yritysten ja julkishallinnon johtajille ja avainhenki-
löille.

Koulutusohjelman laajuus ja rakenne
Koulutusohjelma on laajuudeltaan 90 opintopistettä (op) ja sen suorittaminen kestää työn ohella 
noin 2,5 vuotta. Koulutus koostuu neljästä rakenneosasta, jotka ovat:

Osa   Laajuus

Yhteiset opinnot  40 op

Valinnaiset opinnot  20 op*

Kehittämistehtävä  20 op

Ulkomaan opintojakso 10 op

Hinta: 

Marraskuussa 2019 käynnistyvien opintojen 

hinta on 36 200 euroa + alv 24%.

*opintoihin voidaan hyväksyä 10 op Tampereen teknillisessä yliopistossa 
tai Tampereen yliopistossa aikaisemmin suoritetuista johtamiskoulutuksista.



Liiketoimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla.             Johtaja on paikallisten ja globaalien haasteiden edessä.

• Johtamisen kehittämisen haasteet

• Johtamisen strateginen agenda

• Uudistuminen ja muutos liiketoiminnassa

• Tieto ja johtaminen

• Myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

• Ihmisten johtaminen osana strategista johtamista
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GEMBA XIII, yhteisten opintojen teemat 
2019–2022

Ohjelmaan haku: 
Hakuaika marras
kuussa 2019 alkavaan 
koulutusohjelmaan 
päättyy 23.9.2019

www.embatampere.fi

Lisätietoja:

”Koen saaneeni GEMBAsta jo vajaassa 
vuodessa enemmän, kuin aiemmista 
 opinnoistani yhteensä.” 
Heikki Liukkonen, Yrityspankinjohtaja, 
Säästöpankki Sinetti (GEMBA XII)

”GEMBA-koulutus muutti pysyvästi  
tapaani jäsentää maailmaa ja ymmärtää 
strategiaa ja liiketoimintaa. Kokemuksena 
GEMBA tuntui siltä, kuin valot olisivat 
syttyneet ajattelussani.” 
Päivi Jousmäki, Vt. toimitusjohtaja, 
liiketoimintajohtaja, Juvenes-Yhtiöt Oy 
(GEMBA X)

”Oppimistehtävät ja yhteinen ajatusten 
vaihto ovat avartaneet ajatuksia ja 
 antaneet ideoita oman organisaation 
kehittämiseksi.”
Anu Vartiainen, Henkilöstö- ja viestintä-
johtaja, Boliden Harjavalta Oy 
(GEMBA XII)

”General EMBA on nimensä mukaisesti 
 heterogeeninen  ja monipuolinen ryhmä. 
Se tarjoaa loistavan viite kehyksen 
 kehittymiseen myös julkisen sektorin 
johtajalle.”
Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aika-
johtaja, Tampereen kaupunki (GEMBA XII)



Johtamiskoulutusta 
edelläkävijöille!
Executive MBA Tampere on ainutlaatuinen Tampereen yliopiston johtamis

koulutusten tuoteperhe. Valittavana on kuusi korkeatasoista koulutus

ohjelmaa, joissa kohtaavat uusin tutkimustieto ja johtamisen käytännöt. 

Ohjelmissa hyödynnetään monialaisen yliopiston vahvuuksia ja asian

tuntemusta kunkin ohjelman tavoitteiden ja painotusten mukaisesti.

Miksi Executive MBA?
EMBAohjelmaan osallistuminen on investointi sekä organisaation 

kilpailukykyyn että osallistujan kehittymiseen johtajana. 

• Organisaation menestyksen edistäminen räätälöityjen 

 kehittämistehtävien avulla

• Omien uramahdollisuuksien laajentaminen omassa 

 organisaatiossa

• Tiedon lisääminen johtamisen ajankohtaisista teemoista

• Ajatusten avartaminen ja käytännön haasteiden ratkominen 

 vertaisten kanssa

• Uusimman ajankohtaisen johtamistiedon tuominen omaan 

 organisaatioon
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