
  

 
 
 
 

MBA-tutkinnolla 
inspiroivalle uralle!

Haluaisitko opiskella englantilaisen 
maisterintutkinnon? Tavoitteletko 
uraa liiketoiminnan johtotehtävissä tai 
menestyvänä yrittäjänä? 

Hae nyt HELBUSin Master of Business 
Administration -ohjelmaan! Tämä 
työnantajien kansainvälisesti arvostama 
tutkinto on University of Northamptonin 
myöntämä ja Englannissa virallisesti 
hyväksytty maisterintutkinto.

  

Opinnot 

toteutetaan 

englanniksi 

Helsingissä! 



MBA-ohjelman sisältö 

Opiskelijat MBA-ohjelmassa ovat kunnianhimoisia ja motivoituneita etenemään ural-
laan. Ohjelma antaa sinulle juuri niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan erilaisissa 
johtamistilanteissa. Se auttaa sinua hyödyntämään uusimman teorian ja tutkimuksen 
päätöksenteon pohjana. Saat kattavan pohjan yleisjohtajan tärkeimpiin osaamis-
alueisiin ja lisäksi voit haastaa käytössä olevia toimintatapoja, sekä käyttää kriittistä 
ajattelua ja lateraalista ongelmanratkaisua päätöksenteon tukena. Monet muut työn-
antajien arvostamat ominaisuudet, kuten kommunikaatiotaidot ja tiimityöskentely 
kehittyvät opintojen aikana ja saavat sinut erottumaan joukosta.

Ohjelma kestää 12 kuukautta ja edellyttää aktiivista läsnäoloa keskimäärin kolmena 
päivänä viikossa sekä laajaa itseopiskelua. Opinnot alkavat lokakuussa, joka on myös 
intensiivisin läsnäoloa vaativa kuukausi. Tutkinto on laajuudeltaan 90 suomalaista 
opintopistettä. Opetus on kokonaan englanniksi ja opettajina toimii oman alansa 
arvostettuja ammattilaisia, joilla on myös runsas opetuskokemus. 

Kuka voi hakea?

MBA-ohjelmaan voi hakea suoraan kauppatieteen kandidaatin- tai AMK-tutkinnon 
jälkeen eikä työkokemusta välttämättä edellytetä. Ohjelmaan voi hakea myös muilla 
kuin kauppatieteiden tutkinnoilla, eli voit hakea jos olet opiskellut esimerkiksi tek-
niikkaa, oikeustiedettä tai muuta tieteenalaa, ja sinulla on vahva kiinnostus yritys-
maailmaan tai yrittäjyyteen. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää vahvaa englannin 
kielen taitoa.

MBA-ohjelman hinta 

Koko ohjelman lukukausimaksu vuonna 2018 EU- ja EEA maiden kansalaisille ovat 
€11.600 sisältäen ALV:n. Muiden maiden kansalaisten lukukausimaksu on yhteensä 
€15.000. Lukukausimaksujen lisäksi opiskelijan tulee hankkia omat oppikirjat tarpeen 
mukaan. Kannettava tietokone ja MS Office paketti on välttämätön. 

Aloita heti inspiroiva matkasi ja hae nyt!

Otamme vastaan hakemuksia ympäri vuoden ja mitä aiemmin haet, sen paremmat 
mahdollisuudet sinulla on aloittaa opinnot heti halutessasi. Liitä verkkosivuillamme 
olevaan hakemuslomakkeeseen myös seuraavat dokumentit:

• motivaatiokirje
• alemman korkeakoulututkinnon todistus ja opintosuoritusote
• IELTS englannin kielen koetulos (minimi yleisarvosana 6.5) tai vastaava* 
• Yksi akateeminen suosituskirje tai jos opinnoista on kulunut yli 10 vuotta,  

suosituskirje esim esimieheltä 
• CV
• Kopio passista tai henkilötodistuksesta

Kaikkien dokumenttien tulee olla englanniksi. 

Syyslukukausi

• Critical Issues in Business:  
Mitkä ovat yritysmaailman tämän päivän tärkeimmät teemat ja kysymykset? 
Mitä tuorein tutkimus sanoo niistä?

• Management and Organisational Behaviour:  
Mitä minun tulee tietää organisaatioiden käyttäytymisestä ja johtamisen 
prosesseista, jotta voin johtaa toimintoja tehokkaasti? 

• Strategic Marketing:  
Miten yritykset saavuttavat kilpailuetua dynaamisilla ja  
monimutkaisilla markkinoilla?

• Competitive Strategy and Innovation:  
Mitä minun tulee tietää yritysstrategiasta ja innovaatioiden johtamisesta? 

Kesälukukausi

• International Business Negotiation:  
Opi neuvottelemaan ja perustelemaan ajatuksesi  kansainvälisessä liiketoi-
mintaympäristössä!  

• Business Research Project:  
Minkälaisia mahdollisuuksia organisaatioilla on ratkaista oikeita ongelmiaan 
liiketoiminnassa?

Kevätlukukausi 

• Managing Operations and the Supply Chain: 
 Mikä toiminnan ja tuotantoketjun johtamisessa on olennaista?

• Financial Decision Making:  
Mitä minun tulee tietää yrityksen taloudesta ja johdon tietojärjestelmistä 
voidakseni tehdä perusteltuja päätöksiä?

• The Entrepreneurship Report:  
Miten yritykset selvittävät uusien ideoiden potentiaalia ja kehittävät uusia 
tuotteita? Opi tekemään kattava analyysi uuden idean mahdollisuuksista 
sekä liiketoimintasuunnitelma.

Kysymyksiin vastaa Kari Jääskeläinen | +358 40 501 7627 | info@helbus.fi

*Tarkista nettisivuiltamme tarkat hakuajat sekä -ohjeet.
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