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Centrian koulutuspalvelut – täydennystä osaamiseen

Centria tutkimus ja kehitys on Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys ja innovaatioyksikkö.
Centrian koulutuspalvelut tarjoaa sekä valmiita täydennyskoulutuskokonaisuuksia että
yritys-/yhteisöasiakkaan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia kaikilta Centria-ammattikorkeakoulun koulutusaloilta: tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala sekä kulttuuri. Lisäksi tarjoamme seminaareja ja konsultointeja sekä
toteutamme työvoimakoulutuksia yhteistyössä TE –toimiston kanssa.

Täydennyskoulutukset

Tarjoamme valmiita, eri alojen täydennyskoulutuskokonaisuuksia ajankohtaisista ja
työelämässä tarvittavista aiheista. Kouluttajina toimivat ammattikorkeakoulun eri alojen erityisasiantuntijat tai muu asiantuntijaverkosto. Täydennyskoulutuksia voi suorittaa myös kokonaan tai osittain internetin välityksellä.
Asiakkaamme kokevat täydennyskoulutukset erittäin tärkeäksi työn jatkuvan kehittymisen, ikääntymisen, työssä jaksamisen, motivaation ja hiljaisen tiedon siirtämisen
kannalta. Täydennyskoulutukset lisäävät osallistujien työhyvinvointia, motivaatiota
ja intoa työn tekemiseen. Koulutuksilla voidaan saavuttaa liiketoiminnan kasvua sekä
lisätä tehokkuutta ja laatua. Ajankohtaiset täydennyskoulutukset, lisätiedot ja ilmoittautuminen www.centria.fi/koulutuskalenteri

Tilauskoulutukset

Järjestämme yritys-/yhteisöasiakkaan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia tilauksesta.
Asiakaskohtainen koulutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation
edustajien kanssa ja se toteutetaan sisällöllisesti, laajuudeltaan ja ajallisesti täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kurssiohjelmia laadittaessa huomioidaan
myös asiakkaan toiveet opetusmenetelmistä ja opetustavasta. Koulutusta järjestetään
myös englannin ja ruotsin kielellä. Pyydä tarjous!

Työvoimakoulutukset

Järjestämme yhteistyössä TE-toimiston kanssa eri alojen työvoimakoulutuksia TE-toimiston asiakkaille, työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutukset ovat
ELY-keskuksen rahoittamia ja osallistujille maksuttomia. Niissä kehitetään ja laajennetaan omaa osaamista ammattikorkeakoulutasoisissa opinnoissa.
Centria toteuttaa myös yritysten muuttuviin tilanteisiin tarkoitettuja Rekry-, Täsmäja Muutoskoulutuksia. Ne ovat ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhdessä työnantajan
kanssa suunnittelemia, kilpailuttamia, hankkimia ja rahoittamia koulutuksia. Yrityksen
maksuosuuteen (20-75%) vaikuttaa mm. yrityksen koko ja koulutusmuoto. Rekrykoulutus on tarkoitettu uuden työvoiman palkkaamiseen silloin kun ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy. Täsmäkoulutuksessa päivitetään yrityksen työntekijöiden osaamista
muutostilanteissa, soveltuu myös määräaikaisesti lomautetuille. Muutoskoulutus on
suunnattu irtisanotuille uuden ammatin opiskeluun ja soveltuu myös toistaiseksi lomautetuille. Kysy lisää!

Tervetuloa täydentämään osaamista!

CENTRIAN TÄYDENNYSKOULUTUSTARJONTA SYKSY 2016
Osaavaa koulutusta – koulutamme osaamaan

Centrian koulutuspalveluiden täydennyskoulutukset syksyllä 2016
KOKKOLAN ALUE

							Koulutuspaikka
Alkaminen
Sosiaali- ja terveysala
Peliongelmien ehkäisy ja hoito, Digitaalinen pelaaminen, 2 op Verkkokurssi		
syyskuu
Saattohoitopotilaan ja omaisen kohtaaminen, 4 h		
Kokkola			
syyskuu
VGI-koulutus, 4 h						Kokkola 			syyskuu
Ikääntyvien lääkehoito, 6 h 				Kokkola			lokakuu
Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen, 8 h		
Kokkola			
lokakuu
Hoitoalan englantia, 20 h					Kokkola			lokakuu
Sosiaalialan englantia, 20 h				Kokkola			lokakuu
Hoitoalan ruotsia, 20 h					Kokkola			lokakuu
Sosiaalialan ruotsia, 20 h 					Kokkola			lokakuu
Juridiikka sosiaali- ja terveysalalla, 7 h			
Kokkola			
marraskuu
Terveydenhoitajan perheoikeudelliset kysymykset, 7 h
Kokkola			
marraskuu
Ikääntyvien fyysinen kuntoutus, 8 h			
Kokkola			
marraskuu
Mielenterveys- ja päihdekoulutus, 14 h			
Kokkola			
marraskuu
Synnytysten jälkitarkastukset, 4 h				Kokkola			joulukuu
Kulttuurinen osaaminen ja kommunikaatio hoitotyössä, 7 h Kokkola			
joulukuu
Tekniikka ja ICT
Facebook markkinointikanavana, 4 h			Kokkola			syyskuu
Ydinvoimalaitosten turvallisuusnäkökohtia, 10 h		
Kokkola			
syyskuu
Energiatehokkuus, 30 h					Kokkola			syyskuu
Lujuusopin perusteet, 30 h				Kokkola			lokakuu
FEM-laskennan perusteet, 30 h				Kokkola			lokakuu
Excel tehokäyttö, 15 h					Kokkola			lokakuu
Koneenosien suunnittelu, 20 h				Kokkola			marraskuu
Kunnossapidon perusteet, 30 h				Kokkola			marraskuu
Kunnonvalvonnan mittaukset, 20 h				Kokkola			marraskuu
Word tehokäyttö, 15 h					Kokkola			marraskuu
Office 365 verkkotyövälineenä perusteet, 5 h		
Kokkola			
marraskuu
Liiketalous
Relaxation trainer (Mental Training I), 80 h			
Pietarsaari		
elokuu
Strateginen ajattelu esimiestyössä, 20 h			
Kokkola			
syyskuu
Työsuojelu ja työhyvinvointi, 10 h				Kokkola			syyskuu
Sopimusoikeus, 20 h					Kokkola			syyskuu
Itsensä johtaminen ja ajanhallinta, 8 h			
Kokkola			
syyskuu
Kirjanpito ja verotus, 30 h					
Kokkola			
lokakuu
Sisäinen laskenta, investointilaskelmat ja budjetointi, 30 h Kokkola			
lokakuu
Henkilöstöjohtaminen tänään, 14 h			
Kokkola			
lokakuu
Palkkahallinto, 30 h					Kokkola			marraskuu
Yrityksen toiminnanohjaus ja reskontra, 30 h		
Kokkola			
marraskuu
Palvelumuotoilu – palvelujen kehittäminen uudelle tasolle, 8 h Kokkola			marraskuu
Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen, 14 h		
Kokkola			
marraskuu
Kansainvälinen sopimusoikeus ja riskienhallinta, 7 h		
Kokkola			
joulukuu
Kielet, viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot, 15 h 			
Kokkola			
syyskuu
Esiintymistaidon perusteet, 10 h				Kokkola			lokakuu
Våga tala svenska, 16 h					Kokkola			marraskuu
Esiinny englanniksi, 12 h					Kokkola			marraskuu
Esiintymisjännitys, 10 h					Kokkola			marraskuu
Musiikki
Huolla puheääntäsi ja hallitse äänentoistolaitteita, 18 h
Kokkola			
lokakuu
Varhaisiän musiikkikasvatus, 7 h				Kokkola			lokakuu
Bändiohjauksen perusteet, 18 h				Kokkola			marraskuu
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuskalenteri löytyy osoitteesta www.centria.fi/koulutuskalenteri

YLIVIESKAN
ALUE
							Koulutuspaikka 		

Alkaminen
Sosiaali- ja terveysala
Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa, 4 h		
Ylivieska		
lokakuu
Maahanmuuttajat asiakkaana sosiaali- ja terveysalalla
Ylivieska		
marraskuu
Mindfulness työssä, 7 h Ylivieska				Ylivieska		joulukuu
Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen, 7 h			
Ylivieska		
joulukuu
Tekniikka ja ICT
Facebook markkinointikanavana, 4 h 			
Ylivieska		
syyskuu
Excel tehokäyttö, 15 h 					Ylivieska		syyskuu
Office 365 verkkotyövälineenä perusteet, 5 h 		
Ylivieska		
syyskuu
Office 365 verkkotyövälineenä, syventävä, 5 h 		
Ylivieska 		
lokakuu
Lasertechnology, 6 h 					Ylivieska		lokakuu
Projektijohtaminen, 10 h					Ylivieska		lokakuu
Lean perusteet, 14 h					Ylivieska 		marraskuu
Liiketalous
Ajankäytön hallinta, 4 h					Ylivieska 		syyskuu
Kehitä myyntitaitojasi, 7 h					Ylivieska		syyskuu
Markkinointi myynnin tukena, 4 h				
Ylivieska		
lokakuu
Laatu- ja ympäristöjärjestelmän laadinta, 14 h		
Ylivieska		
lokakuu
Kansainvälinen sopimusoikeus ja riskienhallinta, 7 h		
Kalajoki			
lokakuu
Toimivat palaverikäytännöt, 4h				Ylivieska		lokakuu
Asiakkaan kohtaaminen kilpailueduksi, 4 h			
Ylivieska 		
marraskuu
Kielet
Venäjän kielen ja kulttuurin perusteet, 30 h			
Kalajoki			
syyskuu
Technical writing, 25 h 					Ylivieska		lokakuu
Esiinny englanniksi, 12 h					Ylivieska		marraskuu
Työelämän englanti, 25 h					Kalajoki			marraskuu

Asiakaskohtaiset koulutukset

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Esimerkkejä koulutusaiheista:
AVEKKI-koulutus - Toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan (12, 16 tai 24h)
Elvytyskoulutus
Ensiapukoulutukset (4 h tai 16 h)
Haastava lapsi ja kasvattajan tunteet
Haavahoitokoulutukset
Johtaminen ja esimiestaidot
Palvelulupauksemme:
Kielikoulutukset
a pystyy
Tyytyväinen asiakas, jok
Laatukoulutukset
a välittömästi
ns
soveltamaan oppimaa
LabView
käytäntöön.
Lean
Luovuus ja vuorovaikutus
Luovuus ja työhyvinvointi
Lääkehoidon koulutukset
Lääkelaskenta
Markkinointi- ja myyntikoulutukset
Mielenterveyden ensiapu 1 ® -kurssi
Mielenterveyden ensiapu 2 ® -kurssi
Mielenterveys- ja päihdekoulutus
Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot
Ohjelmistokoulutukset
Palvelumuotoilu
PBL-koulutus
Projektijohtaminen
Psykiska första hjälpen ® 1 utbildningen
Psykiska första hjälpen ® 2 utbildningen
Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus
Rokotuskoulutukset
Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksessä ja markkinoinnissa
Suunhoitoon liittyvä koulutus
Sydänpotilaan hoitotyö
Taloushallinnon koulutukset
Tietotekniikan koulutukset
Toimiva vuorovaikutus - koulutusta työyhteisöjen kehittämiseen
Traumakoulutus
VGI-koulutus
Ymmärrystä yhteistyöhön – erilaisuus voimavaraksi

