Projektitoiminnan koulutusohjelma
12.9.2022 – 12.8.2023
Opiskele projekti- ja hanketoiminnan osaajaksi ja suorita maaseudun kehittämisen
erikoisammattitutkinto!
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
toteutetaan PSK-Aikuisopistossa projektitoiminnan koulutuksena. Koulutus on suunnattu alalle
suuntaaville ja projekteissa jo työskenteleville
henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista
osaamistaan.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja
käytännön työkaluja kehittämis- ja hanketoiminnan menestyksekkääseen läpivientiin.

Koulutuksen sisältö




Koulutukseen voi osallistua joustavasti etäyhteydellä eri puolilta Suomea. Koulutus sopii myös
työttömille työnhakijoille. Selvitäthän oman mahdollisuutesi työttömyysetuudella opiskeluun TEpalveluiden kanssa.

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutusohjelma sopii kaikille jotka toimivat kehittämistehtävissä ja/tai haluavat edistää yhteisöjen
ja yritysten toimintaa kehittämistoiminnan kautta.
Koulutus sopii eri toimialoilla toimiville kehittäjille,
kouluttajille tai projektityöstä kiinnostuneille.
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Kehittämistoiminnan ja projektinhallinnan
perusteet
Ohjelmallisuus ja paikkaperustainen kehittäminen
EU:n ja kansallisiin rahoitusohjelmiin perehtyminen
Projektisuunnitelman laatiminen
Verkostoituminen ja yhteistyöverkoston rakentaminen
Projektin talouden hallinta
Viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen
Projektin/hankkeen onnistunut toteuttaminen
Valinnaiset opinnot:
- yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittäminen
- yhteisöjen kehittäminen
- kehittämishankkeen
toteuttaminen
käytännössä

PSK-Aikuisopisto
Veteraanikatu 2, K2 ja K4, 90130 Oulu
www.psk.fi

Projektitoiminnan koulutusohjelma
12.9.2022 – 12.8.2023
Opintojen toteutus

Hakeutuminen koulutukseen

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka
ohjaa opintojen ja tutkinnon suorittamisen etenemistä, aikataulua ja opiskelijan ammatillista kehittymistä.

Koulutuksen seuraava sisäänotto on 12.9.2022.
Hakuaika päättyy 5.9.2022.
Hakeudu täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.psk.fi

Kysy lisää!
Koulutus järjestetään Oulussa päiväopetuksena, ohjauksena ja työpajoina sekä ohjattuna etäopetuksena. Lähiopetukseen on mahdollista osallistua
myös Teams -yhteydellä.
Koulutuksen aikana suoritetaan
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto:
Pakolliset tutkinnon osat:
 Maaseudun kehittämistoiminnan suunnitteleminen (60 osp)
 Verkostoituminen ja viestintä kehittämistoiminnassa (30 osp)
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
 Maaseutuyrittäjyyden kehittämisen tukeminen (45 osp)
 Maaseutuyhteisöjen kehittäminen (45 osp)
 Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttaminen (45 osp)
 Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (45 osp)

Lisätietoja koulutuksesta antaa
vastuukouluttaja Tarja Niskanen
p. 044 3120750, tarja.niskanen@psk.fi.
tai koulutuspäällikkö Outi Heikkilä
p. 044 5262 221, outi.heikkila@psk.fi

Tervetuloa opiskelemaan
PSK-Aikuisopistoon!

Lisätietoja tutkinnosta täältä.

Koulutuksen kustannukset
Omaehtoisen koulutuksen hinta on 600€.
Maksun voit maksaa myös osissa. Voit myös hakeutua opiskelemaan yksittäistä tutkinnon osaa.
Tutkinnon osan hinta on 150€.
Omaehtoiseen koulutukseen hakeutuvalle TE-toimiston asiakkaalle koulutuksen hinta on -50%. Olethan yhteydessä TE-toimistoon ennen opintojesi
aloittamista.
Peruutusehdot
Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta ennen
koulutuksen alkua. Mikäli koulutus keskeytetään kuukauden sisällä koulutuksen aloituksesta, laskutetaan 30 %
koulutuksen kokonaishinnasta. Jos koulutus keskeytetään
kuukauden opintojen jälkeen, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

PSK-Aikuisopisto – Tulevan tekijä

PSK-Aikuisopisto
Veteraanikatu 2, K2 ja K4, 90130 Oulu
www.psk.fi

