Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto
projektipäälliköille ja -johtajille
12.4.2019 alkaen, Oulu
Yhä useamman yrityksen ja organisaation toiminnan ydin on projekteissa. Myös yrityksen kasvustrategioita toteutetaan yhä enemmän strategisten projektien kautta. Projektin onnistuminen vaati yritykseltä ennen kaikkea toimivaa projektikulttuuria ja erinomaista projektijohtamisen ja -hallinnan osaamista.
Projektipäälliköiltä vaaditaan paljon: tulee rakentaa projektille visio, määrittää tavoitteet ja sisältö, hallita
riskejä ja taloutta, johtaa monimuotoisia tiimejä ja sidosryhmiä sekä viestiä tehokkaasti ja vaikuttavasti.
Toimintaympäristön muutosnopeus, digitalisaatio, sidosryhmien kasvavat odotukset haastavat perinteiset johtamismallit ja vaativat projektipäälliköiltä uudenlaista osaamista.
Projektipäälliköille ja -johtajille suunnatun Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon avulla pätevöidyt projektijohtamiseen ja kehität erityisesti johtamistaitojasi. Suorittamalla
tutkinnon sertifioit osaamisesi virallisella tutkinnolla. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä POHTOn ja
Projektiyhdistyksen kanssa. POHTO järjestää Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
yhdessä AEL:n kanssa - POHTO vastaa koulutuksesta ja AEL tutkintoprosessista.
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on erinomainen tapa kehittää käytännönläheisesti organisaation toimintaa ja omia johtamistaitoja yhdistäen koulutuspäivät, työssäoppiminen ja tutkinnon suorittaminen.
Koulutus sisältää 10 koulutuspäivää, omassa työssä tapahtuvaa kehittämistä ja työssäoppimista.

Tervetuloa kehittämään ja sertifioimaan projektijohtamisen osaamisesi!
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Koulutuksen sisältö

Tutkinnon sisältö

Ohjelman aloitus - Projektin onnistumisen

Pakollinen tutkinnon osa | 80 osp

perusta 12.4.2019

Johtajana toimiminen, 80 osp
Projektit osana strategiaa 05/2019 (1 pv)

Valinnaiset tutkinnon osat | 100 osp

Minä johtajana 06/2019 (1 pv)

Strategiatyön johtaminen, 50 osp

Osallistava johtaminen – projektitiimin

Projektin johtaminen, 50 osp

johtaminen 08/2019 (1 pv)
Muutoksen johtaminen 09/2019 (1 pv)
Projektihallinta ja –johtaminen, käytännön
projektivalmennus 10/2019 (1 pv)
Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen
projekteissa 11/2019 (1 pv)
Projektituotannon johtaminen ja
kehittäminen 12/2019 (1 pv)
Strategiatyön ja talouden johtaminen

Työyhteisön kehittämisen
johtaminen, 50 osp
Henkilöstön ja osaamisen
johtaminen, 50 osp
Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
Talouden johtaminen, 50 osp
Tuotanto- tai palveluprosessien
johtaminen, 50 osp
Tutkinto suoritetaan omassa työssä näytöin.
Tutustu tutkinnon sisältöön ja ammattitaito
vaatimuksiin. ePerusteet

01/2020 (2 pv)

Laajuus
Ohjelman suunniteltu kesto 18 kk, sisältäen
10 koulutuspäivää, ohjattua työssäoppimista
ja näytöt ja osaamisen arvioinnin työpaikalla
käytännön työtehtävissä. Jokaiselle opiskelijalle
laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
Koulutuspaikka
POHTO Oy, Vellamontie 12, Oulu
Hinta
Opiskelijamaksu 250€

Ilmoittautuminen 18.3.2019 mennessä

täyttämällä hakeutumislomake.
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/johtamisenja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkintojohtamisen-ja?id=8652
Lisätietoja
Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
Puh. 050 5701 618
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
Puh. 050 5709 702
s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

