Karelian palvelut yrityksille
- osaamisen kehittäminen ja asiantuntijapalvelut
Karelian asiantuntijat palveluksessasi!
Tarjoamme eri alojen asiantuntijapalveluita, joiden tuottamisessa hyödynnämme asiantuntijoidemme osaamista, monipuolista työelämäyhteistyötä, vahvaa kumppanuustoimintaa sekä
moderneja tiloja, tutkimusympäristöjä ja välineitä. Voit valita joko valmiita palvelukokonaisuuksia tai yksinkertaisesti kertoa meille tarpeestasi, niin tarjoamme organisaatiollesi sopivaa
palvelua. Tutustu asiantuntijapalveluihin

Opiskele AMK- ja YAMK-tutkintoon
Karelia-ammattikorkeakoulussa voit opiskella
amk-tutkinnon eri aloilla: kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveysja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon
ala. Englannin kielellä voit opiskella kansainvälisen kaupan ohjelmassa International Business.
Tutustu AMK-opintoihin

Mittaa, testaa ja mallinna
– kehitä tuotetta ja palvelua
Tarjoamme laadukkaita tekniikan testauspalveluita, biotalouden, ikäosaamisen ja hyvinvoinnin
palveluita sekä simulaatiopalveluita. Avullamme
voit kehittää ketterästi tuotteita, palveluita ja
prosesseja sekä liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Hanki asiantuntijapalveluitamme ja hyödynnä niissä innovaatioseteliavustus. Tutustu Innovaatioseteliin
Tutustu palveluhakemistoon

Karelia-ammattikorkeakoulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka
haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Voit
opiskella seuraavia YAMK-opintoja: ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, teknologiaosaamisen johtaminen, uusiutuva energia.
Tutustu YAMK-opintoihin

Kumppaniksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme (TKI-toiminta) tavoitteena on uusien ja
jo olemassa olevien palveluiden, tuotteiden, menetelmien, välineiden ja prosessien kehittäminen
sekä käytännön ongelmien ratkaiseminen. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tuottaa
uutta tietoa ja osaamista sekä työelämään että
opetuksen sisältöihin ja työtapoihin.
Tutustu projekteihin

Päivitä tutkintosi muuntokoulutuksella
Muuntokoulutuksessa voit päivittää aiemmin
suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon AMK-tutkinnoksi. Jos sinulla
on soveltuvan alan diplomi- tai AMK-tutkinto,
voit laajentaa osaamistasi muuntokoulutuksen
avulla. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot on mahdollista suorittaa
työn ohessa. Tutustu muuntokoulutuksiin

Kehitä osaamista avoimen AMK:n opinnoilla
Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulutusaloilta. Opintoja on päivisin, iltaisin ja joustavasti opiskeltavissa verkko-opintoina. Opinnot
soveltuvat hyvin aikuisopiskelijalle ammattitaidon ja osaamisen täydentämiseen. Verkko-opintoihin voit osallistua valitsemanasi ajankohtana
ja mistä päin maailmaa tahansa.
Tutustu avoimen AMK:n tarjontaan

Vuokraa tilojamme käyttöösi
Karelia-ammattikorkeakoulun tiloja vuokrataan
ulkopuolisten käyttöön silloin kun niissä ei järjestetä opetusta. Vuokrattavissa on teoria- ja atkluokkatiloja, auditorioita, erilaisia laboratorioita,
neuvottelutiloja ja henkilöstön työtiloja. Ota yhteyttä kampussihteeri Tuula Sormuseen, puh 050
338 1714 tai Sirpa Lehikoiseen, puh 050 311 9160.
Tutustu tilojen vuokraukseen

Osaamista erikoistumiskoulutuksella
Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja
erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Ne on tarkoitettu korkeakoulututkinnon
suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja opinnot voi suorittaa työn ohessa.
Tutustu haussa oleviin erikoistumiskoulutuksiin

Kumppanuus – se on meissä!
Menestyksen edellytys ja voimavara on yhteistyö.
Lähtökohtanamme on alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen. Toiminnassamme korostuvat asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus.
Kumppanuustoiminta on pitkäjänteistä ja organisoitua yhteistyötä. Voit vaikuttaa toimintaamme tulemalla kumppaniksemme. Tarjoamme monipuolisesti yhteistyömahdollisuuksia
kumppaneillemme. Tutustu kumppanuuteen

Koulutusta henkilöstöllesi
Tarjoamme yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille monipuolisia mahdollisuuksia kouluttautua, päivittää omaa ja organisaation osaamista
sekä lisätä hyvinvointia. Voit valita valmiita koulutuksia tai kertoa meille toiveesi ja suunnittelemme koulutuksen tarpeesi mukaan. Tutustu
täydennyskoulutustarjontaan
Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa hankit taitoja ja osaamista korkeakoulussa opiskelua varten. Koulutuksen pääpaino on opinnoissa tarvittavan suomen kielen vahvistamisessa. Koulutuksessa kehität opiskelutaitoja ja tutustut itseäsi kiinnostavaan koulutusalaan. Tutustu valmentavaan koulutukseen

Autamme sinua mielellämme!
Ota yhteyttä: palvelut(at)karelia.fi
Sinua palvelevat:
Harri Mikkonen
Palveluliiketoiminnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi, puh. 050 502 0402
Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi, puh. 050 311 9167
www.karelia.fi

Osaava maailma.

