General Executive MBA
Johtajuuden edelläkävijöille

Liiketoimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla.
General Executive MBA on korkeatasoinen johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa
johtamisessa. Ohjelmassa haetaan ratkaisuja johtamisen haasteisiin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kilpailussa pärjäävät ne, joilla on strategista liiketoimintaosaamista, arvoverkostojen johtamiskykyä sekä ihmisten
johtamistaitoa.
Kenelle?
General Executive MBA on tarkoitettu kokeneille yritysten ja julkishallinnon johtajille ja avainhenkilöille.
Koulutusohjelman laajuus ja rakenne
Koulutusohjelma on laajuudeltaan 90 opintopistettä (op) ja sen suorittaminen kestää työn ohella
noin kolme vuotta. Koulutus koostuu neljästä rakenneosasta, jotka ovat:
Osa			Laajuus
Yhteiset opinnot		

40 op

Valinnaiset opinnot		

20 op

Syksyllä 2015 käynnistyvien opintojen hinta

Kehittämistehtävä		

20 op

on 36 200 euroa + alv 24%, yhteensä 44 888 euroa.

Ulkomaan opintojakso

10 op

Hinta:

100%
Suosittelisi GEMBA-ohjelmaa.
Lähde: EMBA-vaikuttavuuskysely 2014, GEMBA

Johtaja on paikallisten ja globaalien haasteiden edessä.
GEMBA, yhteisten opintojen teemat
2015-2018
• Johtamisen kehittämisen haasteet

Ohjelmaan haku:
Hakuaika lokakuussa
2015 alkavaan koulutusohjelmaan päättyy 9.9.2015

• Johtamisen strateginen agenda
• Talousjohtaminen johtamisfunktiona
• Uudistuminen ja muutos liiketoiminnassa
• Tieto ja johtaminen
• Myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen
• Henkilöstöjohtaminen strategisen johtamisen tukena

i
www.embatampere.f
Lisätietoja:
Pauli Mesiä
Tampereen teknillinen yliopisto
Täydennyskoulutuskeskus Edutech
050 328 3491
pauli.mesia@tut.fi

Tuija Majuri
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
050 595 1136
tuija.majuri@uta.fi

Johtamiskoulutusta
edelläkävijöille!
Executive MBA Tampere on Tampereen yliopiston ja Tampereen
teknillisen yliopiston yhteinen tuoteperhe, joka yhdistää tutkimustiedon ja johtamisen käytännöt. Tuoteperhe koostuu neljästä toimiala- tai teemakohtaisesta johtamisohjelmasta.
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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

