Executive MBA in
Public Management
Yhteisen hyvän johtajille

Executive MBA in Public Management
Public EMBA on julkisorganisaatioiden johtamisen erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus, joka tukee julkisen sektorin muutos- ja kilpailukykyä
sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä. Ohjelma rakentaa valmiuksia jatkuvasti oppivan ja uusiutuvan toiminnan johtamiseen sekä organisaatioiden
ja hallintorakenteiden rajapintojen hyödyntämiseen.
Kenelle?
Koulutus soveltuu erityisesti valtiollisten ja kunnallisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen sekä
yleishyödyllisten organisaatioiden johto- ja avainhenkilöille.
Koulutusohjelman laajuus ja rakenne
Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä. Se koostuu koulutusryhmän yhteisistä opinnoista sekä laajoista valinnaisista opinnoista, joissa koulutuksen sisältö ja aikataulu mukautetaan
kunkin osallistujan tarpeisiin. Valinnaisissa opinnoissa voi hyödyntää myös aiemmin suoritettuja
johtamisen täydennyskoulutuksia.

Hinta:
Koulutuksen hinta on tavallisimmin 15 400 € + alv 24% (yht. 19 096 €) - 27 400 € + alv 24% (yht. 33 976 €).
Hintaan vaikuttavat valinnaisten opintojen sisältö ja hyväksiluettavien aiempien opintojen määrä.

”Virkistävää, että Public EMBA
-koulutuksen näkökulma oli syvällisesti julkisessa hallinnossa. Yleensä kaikki johtamiskoulutukset ovat
business-orientoituneita.”
Lähde: Osallistujahaastattelu 2014. Lue haastattelu kokonaisuudessaan: www.embatampere.fi.

Yhteisen hyvän johtajille
Public EMBA 3:n yhteisten opintojen
koulutusjaksot 2015-2018
•

Julkisen johtamisen muutos

•

Strateginen johtaminen julkisissa organisaatioissa

•

Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen

•

Henkilöstöjohtaminen julkisessa hallinnossa

•

Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen

•

Tulevaisuuden teknologiat ihmisen ja ympäristön parhaaksi

•

Luovuus ja uudistuminen johtamisessa

•

Julkinen talousjohtaminen ja tuloksellisuuden arviointi

•

Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko

•

Tietojohtaminen ja ICT:n hyödyntäminen oppivassa organisaatiossa

Ohjelmaan haku:
Yhteiset opinnot
käynnistyvät 7.10.15,
hakuaika päättyy
11.9.15. Valinnaisiin
opintoihin on jatkuva haku.
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Marjukka Alhava
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
050 536 8128
marjukka.alhava@uta.fi

Lisätietoja:

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.

General
Executive MBA

Executive MBA
in Public Management

Sosiaali- ja terveysjohtamisen
Executive MBA

Executive MBA
in Insurance and
Financial Services

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

