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Mikkelin yliopistokeskus on:
- Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva verkosto

- Aalto-yliopisto
- International Business –kandidaattiohjelma

- Helsingin yliopisto
- Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste

- Kirjallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen, Mikkelissä erityisesti digitaalisten aineistojen käytettävyys 
- Ruralia-instituutti (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta)

- Paikalliskehitys, kestävä ruokaketju ja uudistuva biotalous
- Luomuinstituutti (yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa)
- MUC koordinaatioyksikkö

- LUT-yliopisto, kolme schoolia ja kolme tutkimusryhmää
- Erotustekniikka 
- Bioenergia 
- Yrittäjyys

- Henkilöstöä n 130. Lisäksi useita vierailevia opettajia, tutkijoita, apurahatutkijoita
- Opiskelijoita: n 250 / Aalto - 300 / HY Co-op network studies –verkosto - 1000 / HY täydennyskoulutus
- Pääpaino on T&K-toiminnassa

Mikkelin yliopistokeskus - MUC



Mikkelin yliopistokeskus - MUC



Yliopistokoulutustarjonta
Mikkelissä toimivien Aalto-HY-LUT -yksiköiden tarjonta

Tieteelliset jatkotutkinnot Täydennyskoulutus / avoin yliopisto

Ylempi tutkinto

Alempi tutkinto

Aalto-yliopisto
International Business –kandidaattiohjelma. 

Sisäänotto 85 / vuosi

Helsingin yliopisto – Ruralia-instituutti 
Osuustoiminnan Co-op network studies

Helsingin yliopisto – Ruralia-
instituutti – täydennyskoulutukset 

painoalojen mukaisesti

Jatko-opiskelu Mikkelissä toimivien yliopistojen painalojen mukaisesti. 
Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Tutkimustyön tekeminen tutkijahotellissa



Yliopistokoulutustarjonta
Tarjontaa laajemmin Aalto-HY-LUT

Tieteelliset jatkotutkinnot Täydennyskoulutus / avoin yliopisto

Ylempi tutkinto

Alempi tutkinto

Aalto-yliopisto
International Business –kandidaattiohjelma. 

Sisäänotto 85 / vuosi

Helsingin yliopisto – Ruralia-instituutti 
Osuustoiminnan Co-op network studies

Helsingin yliopisto – Ruralia-
instituutti – täydennyskoulutukset 

painoalojen mukaisesti

LUT-yliopiston 
täydennyskoulutukset. 

Suunnittelussa mm. Etelä-Savon 
EMBA

Jatko-opiskelu Mikkelissä toimivien yliopistojen painalojen mukaisesti. 
Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Tutkimustyön tekeminen tutkijahotellissa

Monimuotoisesti suoritettavat maisterintutkinnot. 
Erityisesti LUT-yliopisto, jolla on tarjolla 13 tutkintoa

Monimuotoisesti suoritettava 
avoimen yliopiston tarjonta: 

Aalto, HY, LUT



Kooste tarjonnasta löytyy sivulta muc.fi/opiskelijalle
- Linkit eteenpäin 
- Opintojen saavutettavuuden näkökulmasta Korona-kriisistä 

johtunut pakollinen digiloikka voi olla Etelä-Savolle mahdollisuus

Oppimisen näkökulman laajentaminen?
- Yliopistot tuottavat tietoa
- Mikkelissä on laajasti T&K –toimintaa
- Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa

Yliopistokoulutustarjonta
Huomioita ja näkökulmia



• Julkaisut
• Populaarit tiedetapahtumat
• Hankkeet
• Koulutukset
• Tapaamiset, vuorovaikutus
• Opiskelija-yritys -yhteistyö

Oppiminen: Aalto-HY-LUT
Laajennettu näkökulma

MUC PROFIILI

Ekologinen muutos Yrittäjyyden muutos Digitaalinen muutos

• Vesi ja vihreä kemia
• Bioenergia ja metsä
• Kestävät ruokajärjestelmät ja 

luomu

• Kasvu ja kansainvälistyminen
• Osuustoiminta
• Alue- ja paikalliskehitys

• Digital humanities
• Digitalisaation aluevaikutukset
• Big data



Mikkelin yliopistokeskus: muc.fi

Kooste opintotarjonnasta: muc.fi/opiskelijalle

Matti Malinen, pääsihteeri
matti.malinen@muc.fi
050-4968981

Yhteystiedot

http://muc.fi/
http://muc.fi/opiskelijalle
mailto:Matti.malinen@muc.fi

