21C99904, Capstone: Organisaatioanalyysi (6 op)
SYLLABUS
Opettajan yhteystiedot

Kurssin tiedot

Hertta Vuorenmaa
Hertta.vuorenmaa@aalto.fi

Kurssin asema: KTK-tutkinto, Johtamisen ja
viestinnän erikoistumisalueen pakolliset
erikoistumisopinnot
Lukuvuosi, periodi: VI-V (kevät 2021)
Opetuspaikka: Online
Kurssin opetuskieli: suomi
Kurssin kotisivu: MyCourses

Vastaanottoaika: sopimuksen mukaan
Opettajan kotisivut:
https://people.aalto.fi/hertta.vuorenmaa

1. SISÄLTÖ
Kurssilla tehdään tiimityönä yritykselle tai muulle organisaatiolle organisaatioanalyysi, jonka tarkempi
sisältö määritellään tapauskohtaisesti. Kurssi on yritysprojekti-tyyppinen eli organisaatio antaa
opiskelijoille tietyn toimeksiannon, joka toteutetaan kurssin aikana. Tavoite on, että opiskelijat pääsevät
soveltamaan kauppatieteellistä näkemystään ja/tai alansa tietoja ja taitoja tosielämän organisaation
analyysiin. Samalla kurssilla harjoitellaan ottamaan haltuun ja ratkaisemaan aluksi vierailtakin tuntuvia
organisaatioiden haasteita.
2. ESITIEDOT
Kurssi suoritetaan kandiopintojen loppuvaiheessa, opiskelijan odotetaan suorittaneen suurimman osan
kandiopinnoistaan ilmoittautuessaan kurssille.
3. OSAAMISTAVOITTEET
Kurssin käytyään opiskelija osaa
•

analysoida organisaatioita, niiden ympäristöä, rakenteita, kulttuuria, prosesseja ja käytäntöjä

•

soveltaa relevantteja johtamisen ja lähitieteiden näkökulmia, käsitteitä ja analyysimenetelmiä
esim. henkilöstö- ja strategiseen johtamiseen liittyviin kysymyksiin ja tuottaa näin tietoa liikeelämän tarpeisiin

•

hallita pitkäjänteisiä projekteja ja työskennellä yhteistoiminnallisesti osana ryhmää

•

ilmaista analyysin tulokset selkeästi ja vakuuttavasti sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa

4. KURSSIARVIOINTI, PALAUTE ARVIOINNISTA
Kurssin tehtävät arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen); osasuoritukset arvosanalla
hylätty/hyväksytty (ks. kohta 5.) Tehtävistä annetaan suullista ja/tai kirjallista palautetta. Ks. käytössä
olevat rubriikit kohdsta 10. Kurssin tapaamisissa on läsnäolovelvollisuus.
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5. TEHTÄVÄT
1. Kontaktitapaamiset ja niihin liittyvät tehtävät
2. Kirjalliset raportit organisaatioanalyysin eri vaiheista (ryhmätyönä) (50 % arvosanasta),
osasuoritukset:
a. Analyysisuunnitelma
b. Alustava analyysi
c.

Loppuraportti

3. Suulliset esitelmät analyysin tuloksista (ryhmätyönä) (30% arvosanasta)
4. Omaa oppimista arvioiva tehtävä (yksilötyönä) ja ryhmätyötaidot (20% arvosanasta)
Kakki tehtävät tulee palauttaa; myöhästyneitä suorituksia ei hyväksytä.
6. KIRJALLISUUS
Kirjallisuus ja muu materiaali riippuu toteutettavasta analyysista
7. ALUSTAVA AIKATAULU
Huom! Aikataulu on alustava ja siihen voi tulla muutoksia. Lähtökohtaisesti opiskelijoiden tulee
varata IV ja V periodin keskiviikot klo 15.15-18.00 kurssin yhteisiä ja tiimikohtaisia tapaamisia varten.
Tapaamiskerta / tehtävä

Päiväys

Aihe

Aloitus

3.3.2021

Kurssin esittely

Tehtävänanto

10.3.2021

Yritystapauksen esittely

*DL Analyysisuunnitelma

23.3.2021

Suunnitelmasta eteenpäin

24.3.2021

Analyysisuunnitelmasta eteenpäin

Välikokous?

14.4.2021

Prosessin tuki ja seuranta

*DL Alustava analyysi

3.5.2021

Valmistautuminen raportointiin

5.5.2021

Palaute analyysista; kirjallisen & suullisen
raportoinnin ohjeet

Valmistautuminen esitelmiin

12.5.2021

Harjoitusesitelmät

*DL Loppuraportti

14.5.2021

Suullinen raportointi

26.5.2021

*DL Arvioiva tehtävä (opittu + ryhmätyö)

24.5.2021

Päätös

26.5.2021
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Tulosten esittely
Kurssin ja opitun arviointi

8. TYÖMÄÄRÄ

Kontaktitapaamiset (kurssi / tiimit)

30h

Osatehtävien valmistelu

130h

Yhteensä

160h (6 op)

9. EETTISET SÄÄNNÖT
Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely:

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3772443
10. MUITA ASIOITA
•
•

Ilmoittautuminen kurssille WebOodissa
Kurssilla on käytössä seuraavat rubriikit: Bachelor’s Capstone Evaluation Rubric; Teamwork Rubric;
Business Writing Rubric sekä Business Presentation Rubric.
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