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POINT COLLEGELLE TOISENA OPPILAITOKSENA SUOMESSA EBBD-AKKREDITOINTI
Point College sai kesällä 2017 toisena oppilaitoksena Suomessa Helsinki Business Collegen lisäksi EBBDakkreditoinnin (European Business Baccalaureate Diploma). Diplomi on todistus opiskelijan
erinomaisesta osaamisesta ja taidoista toimia kansainvälisessä liiketoiminnassa. Sen saannin
edellytyksenä on lisäksi vähintään neljän viikon työssäoppimisjakso Euroopassa sekä kahden vieraan
kielen opiskelu. Kansainvälisyys on kolmikielisessä Point Collegessa luonteva osa opiskelua yli 20 eri
kansallisuutta edustavassa opiskelijajoukossa. Oppilaitoksessa käy myös runsaasti kansainvälisiä vieraita
ja hankkeet vielä Point Collegen opiskelijoita aina Kiinaan saakka.
Point College ja Helsinki Business College Suomen EBBD-akkreditoidut oppilaitokset
Point Collegelle kesällä 2017 myönnetty eurooppalainen EBBD-akkreditointi (European Business
Baccalaureate Diploma) on eurooppalaisen liiketoimintaosaamisen diplomi ammattioppilaitosten
liiketalouden opiskelijoille. Suomessa akkreditointi on myönnetty Helsinki Business Collegelle ja Point
Collegelle. Point Collegen liiketalouden opiskelijoilla on nyt lukuvuodesta 2017–2018 alkaen mahdollisuus
saada diplomi, joka on osoitus kansainvälisyydestä ja erinomaisesti suoritetuista opinnoista. Diplomi on
tällä hetkellä mahdollista saada Suomen lisäksi Tanskassa, Hollannissa, Espanjassa, Saksassa, Unkarissa ja
Itävallassa.
Diplomin edellytyksenä kiitettävät opinnot ja työssäoppiminen ulkomailla
EBBD-diplomin saaminen edellyttää, että opiskelijan opinnot ovat keskimäärin kiitettävällä tasolla, ja että
opintojen loppuvaiheen työssäoppiminen on suoritettu. Opiskelijan tulee lisäksi työskennellä liiketalouden
tehtävissä ulkomailla vähintään neljä viikkoa eli suorittaa kansainvälinen työssäoppimisjakso jossakin
Euroopan maassa. EBBD-diplomin vaatimuksiin kuuluu myös kahden vieraan kielen opiskelu. Koska Point
Collegessa opiskellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, on ensimmäinen vieras kieli yleensä englanti ja
toinen voi olla esimerkiksi ruotsi tai suomi.
Opiskelijan tulee myös suorittaa osa liiketalouden opinnoistaan englannin kielellä. Point Collegessa
suomen- tai ruotsinkielisessä koulutuksessa oleva liiketalouden opiskelija voi suorittaa oppilaitoksen QBAohjelmaan (Qualification in Business and Administration, englanninkielinen merkonomikoulutus) kuuluvan
englanninkielisen opintokokonaisuuden. QBA-opiskelijoiden osalta englanninkielisten opintojen vaatimus
täyttyy automaattisesti, edellyttäen että englanti ei ole opiskelijan äidinkieli.
– Tulevaisuudessa EBBD-diplomi voi olla kuumaa valuuttaa työnhaussa, kun opiskelija hakeutuu
kansainvälisiin tehtäviin, summaa akkreditoinnin hyötyjä opiskelijoille Point Collegen kehittämispäällikkö
Jukka Hakala.
– Tällainen vahvistaa hienosti oppilaitoksen kansainvälistä brändiä ja antaa taas työkaluja jatkoon. Tämä on
myös erinomainen kilpailuvaltti opiskelijoille ja parantaa heidän markkina-arvoaan työelämässä, hehkuttaa
Point Collegen rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafsson.
Point Collegen opiskelijat maailmalla
Vuositasolla Point Collegen opiskelijoita käy ulkomailla joko opiskelemassa tai työssäoppimassa noin 40.
Hankkeet ja projektit vievät opiskelijoita niin lähialueille kuin valtamerten taakse. Yleisimpiä maita, joihin

Nordplus-, Erasmus- ja Opetushallituksen hankkeet vievät Point Collegen opiskelijoita ovat Pohjoismaat,
Baltian maat, Etelä-Euroopasta mm. Espanja, Ranska, Kroatia ja Malta ja Aasiassa Kiina ja Thaimaa.
Tyypillisimmät työtehtävät, joissa opiskelijat ulkomaan jaksoilla toimivat ovat asiakaspalvelu, myynti,
markkinointi sekä työskentely päiväkodeissa, sairaaloissa, terveysinfoissa ja hoivakodeissa.
– Ihana kokemus. Työskentelin Shanghaissa päiväkodissa. Ohjaajani eivät kovin paljoa puhuneet englantia,
mutta heistä tuli minulle kuitenkin tosi läheisiä. Silmäni avautuivat Kiinassa monelle asialle, sosiaali- ja
terveysalan opiskelija kuvaa Kiinan kokemuksiaan.
Myös kotimaassa kansainvälistytään
Point Collegessa opiskellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja opiskelijat edustavat yli 20 eri
kansallisuutta. Monet ulkomaiset oppilaitokset vierailevat vuosittain Point Collegessa tutustumassa
oppilaitoksen tuloksellisuuteen ja suomalaiseen ammatilliseen koulutusjärjestelmään. Vierailuja on ollut
vuositasolla parikymmentä henkilöä. Viimeisen vuoden aikana ainakin Kiina, Japani, Meksiko, Saksa,
Hollanti, Ranska, Espanja, Eesti, Latvia, Liettua, monet Pohjoismaat sekä Venäjä ovat halunneet tulla
tutustumaan Point Collegeen ja hakemaan hyviä käytänteitä.
– Pointissa rohkaistuu puhumaan myös ruotsia ja englantia. Meillä ei jaotella kuka kuuluu mihinkin
kieliryhmään, vaan projekteja tehdään kolmella kielellä yhdessä. Olen saanut ruotsinkielisen linjan
opiskelijoista ystäviä, joiden kanssa vietän myös vapaa-aikaa. Yhteishenki on hyvä, liiketalouden opiskelija
kehuu opiskelua kolmikielisessä Point Collegessa.
Point Collegessa voi myös suuntautua kansainvälisen kaupan osaajaksi. Valmennus mahdollistaa osaamisen
kansainväliseen kaupantekoon ja työssäoppimisen ulkomailla. Koulutuksen aikana opitaan
asiakaspalvelussa ja myynnissä sekä kansainvälisessä ympäristössä tarvittavia taitoja. Opiskelija voi
hakeutua työssäoppimiseen ulkomaille ja sisällyttää sen opintoihinsa tai hankkia kansainvälistä liikealan
työkokemusta kotimaassa kansainvälistä toimintaa harjoittavassa organisaatiossa.
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