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Executive MBA
Hyvinvoinnin johtajille

kira emba
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BRemba
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Maailma muuttuu. Resurssit ovat rajalliset.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan erityispiirteet huomioiva johtamis
koulutus syventää osallistujien liiketoiminta- ja henkilöstöosaamista. Ohjelma
laajentaa osallistujien näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilasta ja
tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista kansainvälistyvässä ympäristössä. Ylintä johtoa edustavat osallistujat saavat mahdollisuuden verkostoitua
ja kehittää yhdessä koko toimialaa.
Kenelle?
Sosiaali- ja terveysjohtamisen EMBA on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
ylimmälle johdolle.
Koulutusohjelman laajuus ja rakenne
Koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä (op) ja sen suorittaminen kestää työn ohella
noin kolme vuotta. Koulutus koostuu neljästä rakenneosasta, jotka ovat:
Osa			Laajuus
Yhteiset opinnot		

30 op

Valinnaiset opinnot		

20 op

Keväällä 2020 käynnistyvien opintojen hinta

Kehittämistehtävä		

20 op

on 28 500 eur + alv 24 %, yhteensä 35 340 euroa.

Ulkomaan opintojakso

10 op

Hinta:

Samalla vaaditaan laadukkaita palveluita.
SOTE EMBA 11, yhteisten opintojen teemat
2020–2023
• Strategia, asiakkuudet ja verkostot
• Talous ja johtaminen
• Hyvinvointipolitiikka ja eurooppalaiset palvelujärjestelmät

Ohjelmaan haku:
Hakuaika 23.4.2020
alkavaan koulutusohjelmaan päättyy
9.3.2020.

• Osaava organisaatio ja osaavat ihmiset
• Hyvinvointipalveluiden talous, prosessien kehittäminen

@EMBATampere

ja mittaaminen

Executive MBA Tampere

• Tieto ja johtaminen
• Oman johtajuuden kehittäminen
• Kehittämistehtävä
• Ulkomaan opintojakso

i
www.embatampere.f
Lisätietoja:
Aino-Maija Ahola
050 596 7512
aino-maija.ahola@tuni.fi

Mari Vuolle
040 771 0009
mari.vuolle@tuni.fi

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 asiantuntemusta kunkin ohjelman tavoitteiden ja painotusten mukaisesti.

General
Executive MBA

Executive MBA
in Public Management

Sosiaali- ja terveysjohtamisen
Executive MBA

Kiinteistö- ja rakennusalan
Executive MBA

Järjestöjohtamisen
Executive MBA

Executive MBA
in Business Renewal

Miksi Executive MBA?
EMBA-ohjelmaan 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

www.embatampere.fi

