Seuraa meitä!
www.facebook.com/CoopNetworkStudies

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot

Co-op Network Studies
Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja tieteidenvälisenä yhteistyöverkostona sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta.
Osuustoiminnan ja yhteisötalouden monitieteinen opintokokonaisuus rakentuu perusopintokokonaisuudesta (25 op) ja aineopintokokonaisuudesta (25 op). Opiskelijat voivat valita sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. Co-op Network Studies -opinnot ovat avoimia verkostoon
kuuluvien yliopistojen opiskelijoille sekä JOO-sopimuksen piiriin kuuluville muiden yliopistojen
opiskelijoille. Myös muilla kuin yliopisto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kursseja Helsingin
yliopiston Avoimen yliopiston kautta.
Opetus tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa. CNS-verkoston opetuksella on kiinteä yhteys yhtäältä
osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkimukseen ja toisaalta elinkeinoelämään.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Coop Network Studies -opinnoista:
- helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/opetus.htm
- suunnittelija Tytti Klén, tytti.klen@helsinki.fi, p. 050 576 2881

Vuonna 2005 perustettuun verkostoon kuuluu kymmenen suomalaista yliopistoa: Aalto-yliopiston
Kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja
Vaasan yliopisto. Verkoston opetusta suunnittelee, koordinoi ja tuottaa Helsingin yliopiston
Ruralia-instituutti Mikkelissä.

Keväällä 2018 järjestettävät CNS-verkkokurssit
PERUSOPINNOT
IV JAKSO
CNS-P2 Osuuskuntaoikeus I
12.3. - 6.5.2018
Kurssi antaa perustiedot suomalaisen osuustoiminnan oikeudellisista reunaehdoista ja erityisesti voimassa olevan
osuuskuntaoikeuden keskeisistä piirteistä, mm. osuuskuntalain suhde osakeyhtiölakiin, keskeiset osuuskuntaoikeudelliset periaatteet, osuuskunnan perustaminen ja alkurahoituksen hankkiminen, vallan ja vastuun
jakaminen osuuskunnassa, osuuskunnan toimielimet, tilinpäätös, tilintarkastus ja varojen käyttö.
Huom! CNS-P2-kurssi on tällä hetkellä täynnä, mutta ilmoittaudu normaalisti, niin otamme sinut varasijalle.
Ilmoitamme heti, kun paikkoja vapautuu.

CNS-P4 Osuuskuntien liiketoiminta
12.3. - 6.5.2018
Osuuskuntien erityispiirteet liiketoiminnan tavoitteiden ja harjoittamisen näkökulmasta. Tavoitteena on oppia
tunnistamaan osuuskuntien ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia erityisesti osuuskunnan hallintoon, päätöksentekoon, markkinointiin ja johtamiseen.

CNS-P5 Osuuskunnat ja kestävä kehitys
12.3. - 6.5.2018
Tutustutaan kestävän kehityksen konseptiin, sen perusteisiin ja historiaan sekä erilaisiin käytännön ratkaisuihin.
Opiskelija saa perustiedot kestävän kehityksen ja osuustoiminnan yhteyksistä ja siitä, kuinka osuuskunnat
pystyvät globaalisti ja kansallisesti vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin.

Yliopisto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ja lisätietoja Coop Network Studies -opinnoista:
- helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/opetus.htm
- suunnittelija Tytti Klén, tytti.klen@helsinki.fi, p. 050 576 2881
Perusopintotason kursseja (P1 - P5) voivat suorittaa omakustanteisesti myös muut kuin yliopistoopiskelijat Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta: https://courses.helsinki.fi/fi/avoinyliopisto/opinnot/osuustoiminta

