TIETEET KOHTAAVAT
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MONITIETEISTÄ
YHTEISTYÖTÄ
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on kolmen yliopiston yhteisö, jota hallinnoi Jyväskylän yliopisto. Kampuksella toimivat myös
Vaasan ja Oulun yliopistot. Yliopistokeskus
sijaitsee Kokkolan keskustan tuntumassa
kampusalueella.
Aikuiskoulutukseen erikoistuneessa yliopistokeskuksessa tarjotaan maisterin ja tohtorin
tutkintoihin johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston opintoja.
Tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä yhteistyö lähialueiden toimijoiden kanssa ovat keskeinen osa toimintaa.
Kokkolassa on ollut korkeakoulutusta jo yli
puoli vuosisataa. Vuonna 1985 Jyväskylän yliopisto perusti Kokkolaan täydennyskoulutusyksikön, josta tehtiin erillislaitos 1990-luvulla.
Vuonna 2004 muodostettiin kolmen yliopiston
yliopistokeskus, joka vuonna 2007 sai nykyisen
nimensä ja muutti tämänhetkisiin tiloihinsa.

Chydeniuksen hengessä
Yliopistokeskuksen henkinen oppi-isä, Anders
Chydenius (1729–1803), oli rohkea uudistaja,
joka puhui tasa-arvon ja sananvapauden
puolesta. Kokkolan kirkkoherrana toiminut
Chydenius oli kiinnostunut monipuolisesti mm.
lääketieteestä ja luonnontieteistä. Chydeniuksen aatteet avoimuudesta ja yksilön vapaudesta jatkavat tänäkin päivänä eloaan ylipistokeskuksen arvoissa.
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KOULUTUSALAT
Kokkolassa toimii viisi yksikköä, jotka tarjoavat maisteri- ja tohtorivaiheen tutkintoohjelmia. Koulutus räätälöidään yksilöllisiksi
opintopoluiksi.

Informaatioteknologia
Kokkolassa voi opiskella tietotekniikan
perusteita ja valmistua alan maisteriksi tai
diplomi-insinööriksi Jyväskylän yliopistosta.
Opiskelu onnistuu kokonaan etänä ja työn
ohessa. Jatkokoulutusryhmässä keskitytään
tutkimustyöhön ja syvennetään opintoja.

Kasvatustieteet
Kokkolassa voi suorittaa luokanopettajan
kelpoisuuden tai erikoistua varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan aloille. Jyväskylän
yliopiston tarjoama opetus on aikuisopiskelijoille suunnattua, ja se toteutetaan monimuoto-, lähi- tai verkko-opetuksena. Tarjoamme
opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille alan
uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa täydennyskoulutusta.

Kauppatieteet
Vaasan yliopiston kauppatieteiden maisteriohjelmassa keskitytään liiketoiminnan kehittämiseen. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.
Täydennyskoulutusten teemoja ovat työelämä,
johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.

Sosiaalitieteet
Sosiaalityötä voi opiskella aikuisopiskelijoille
suunnatussa maisteriohjelmassa Jyväskylän
yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti.
Opinnoissa yhdistyy etä- ja lähiopetusta, ja
lähijaksot toteutetaan Kokkolassa viikonloppuisin noin kerran kuukaudessa.

Soveltava kemia
Oulun yliopiston järjestämät maisteriopinnot
toteutetaan monimuoto-opetuksena työn
ohella. Tutkimusharjoittelu ja opinnäytetyö
on mahdollista tehdä yhteistyössä oman
työnantajan kanssa. Kokkolassa voi suorittaa
myös kemian alan jatko-opintoja.
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AIKUISKOULUTUS VIE
ETEENPÄIN TYÖELÄMÄSSÄ
Kokkolassa tarjottava aikuis- ja täydennyskoulutus sopii kaikille, jotka
kaipaavat uralleen uutta suuntaa tai haluavat hankkia erikoisosaamista
tai työhön tarvittavan pätevyyden.
Useat koulutusohjelmat, täydennyskoulutukset ja avoimen yliopiston
opinnot voi suorittaa etänä digitaalisten oppimisympäristöjen avulla,
joten opiskelu onnistuu työnteon ohella. Tarvittava lähiopetus pyritään järjestämään iltaisin ja viikonloppuisin.

Avoimen kautta tutkinto-opiskelijaksi
Jyväskylän yliopisto järjestää Kokkolassa kaikille avointa
yliopisto-opetusta. Yksittäisten kurssien lisäksi tarjolla on eri
koulutusalojen opintokokonaisuuksia, jotka antavat hyvät
eväät maisteriopintoihin hakeutumiseen. Avoimen kautta
suoritetut opinnot voi myöhemmin sisällyttää tutkintoon,
mikä nopeuttaa valmistumista. Laaja kumppaniverkosto
mahdollistaa monipuolisen kurssi- ja koulutustarjonnan.

Tutustu koulutustarjontaan
Kokkolassa:
www.chydenius.ﬁ/
opiskelemaan

KANSAINVÄLISTÄ
JA ALUEELLISTA
TUTKIMUSTA
Kaikilla viidellä koulutusalalla on tutkimustoimintaa
Kokkolassa. Koulutustarjonta ja tutkimustyö tukevat
tiiviisti toisiaan, mikä näkyy niin perustutkinto-opintojen kuin jatkokoulutusten sisällöissä.
Tutkimuksella ja erilaisilla hankkeilla pyritään vastaamaan Kokkolan ja sen lähialueiden tarpeisiin yhdessä
yksityisten ja kunnallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanit edustavat muun muassa alueen teollisuutta ja elinkeinoelämää.
Lisäksi Kokkolassa tehdään paljon kansainvälistä
yhteistyötä ja tutkimusta. Hankkeissa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia rahoituslähteitä.

Tutkimustyön painopisteet:
• Teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistumista
•
•

tukeva tutkimus
Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi
Muuttuva oppiminen ja opettajuus

Lue lisää tutkimustyöstä
ja ajankohtaisista
hankkeista:
www.chydenius.ﬁ/tutkimus

Hienokemiaa Kokkolasta
www.cabb-chemicals.com
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