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MIKÄ DIPLOMI? 

European Business Baccalaureate Diploma - EBBD on 
eurooppalaisena yhteistyönä suunniteltu diplomi, jota 
myöntävät akkreditoidut oppilaitokset. Akkreditoin-
nista päättää kansainvälinen, Saksassa rekisteröity 
yhdistys Ebbd e.v. Helsinki Business College Oy:n 
merkonomi-koulutus on akkreditoitu vuonna 2013. 
 
Diplomin voi saada valmistuva merkonomiopiskelija, 
joka on saavuttanut vaaditun kansainvälisen 
liiketoiminnan osaamisen ja jonka opiskelu on täyttänyt 
diplomin tekniset vaatimukset. 
Ensimmäiset EBBD-diplomit myönnettiin oppilaitokses-
tamme valmistuneille merkonomeille toukokuussa 2013. 

 

MITÄ VAADITAAN? 
 
Englanninkielisessä QBA-ohjelmassa saavutat tarvitta-
van osaamisen, jos arvosanasi ovat ensimmäisenä 
vuonna keskimäärin tasolla 2 ja toisena vuonna tasolla 3.  

Suomenkielisessä merkonomikoulutuksessa sinun on 
valittava englanninkielisenä tutkinnon osa 
Entrepreneurship (10 ov), jotta vaatimukset vieraskieli-
sestä opiskelusta ja projektityöskentelystä täyttyvät. 
Koulutusohjelman tutkinnon osat (50 ov) on suoritettava 
arvosanalla 3 ja muut ammatilliset tutkinnon osat 
vähintään arvosanalla 2.  

Ensimmäisen vieraan kielen (yleensä englanti) osaami-
sessa on saavutettava taitotaso B2 (eurooppalaisen 
kielten osaamisen viitekehys CEFR).  Toisen vieraan 
kielen (muu kuin äidinkielesi tai englanti) osaamisessa on 
saavutettava taitotaso B1.  

Vaatimuksena on lisäksi vähintään 4 viikon ulkomaan-
jakso. Voit suorittaa vähintään neljä viikkoa työssäoppi-
misjaksostasi ulkomailla. Toinen vaihtoehto on, että 
opiskelet ulkomailla vähintään neljä viikkoa ja työskente-
let lisäksi kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa 
vähintään neljä viikkoa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MAKSAAKO DIPLOMI? 
 

Saat diplomin suorittamalla normaaleja 
opetussuunnitelmaan kuuluvia maksuttomia 
merkonomiopintoja.  

Ulkomailla suoritettu työssäoppiminen tai opiskelu voi 
tuoda sinulle lisäkustannuksia, jos oppilaitoksemme 
antama apuraha, opintotuki ja asumistuki eivät riitä.  

Valmistuessasi saat oppilaitoksemme myöntämän 
stipendin, joka kattaa diplomin hinnan.  

 

 

MITÄ HYÖTYÄ  
MINULLE? 

 
 osoitus kansainvälisestä osaamisesta 

 osoitus erinomaisesti  

suoritetusta tutkinnosta 

 osoitus hyvästä kielitaidosta 

 paremmat mahdollisuudet  

saada haluttu työpaikka  

 paremmat jatko-opintomahdollisuudet 

 kansainvälisen liiketoiminnan osaamista 

englanniksi 

 tiimityötaitoja kansainvälisessä ryhmässä 

 ilmainen diplomi valmistuessa  

 

KANSAINVÄLISET KUMPPANIT 
 

Aalborg Handelsskole, Aalborg, DK 
Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola, 
Eger, HU 
Colegiul economic „Ion Ghica“, Tragoviste, RO 
EU-Gechäftsstelle der Bezirksregierung Detmold 
European Business Baccalaureate Diploma e.V. 
Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, FI 
Helsinki Business College, Helsinki, FI 
International Business College, Wien, AT 
Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld, DE, (Coordinator) 
Summa College, Eindhoven, NL 
Novgorod University, Novgorod, RU 
 

Muu tieteellinen seuranta 

Universität zu Köln, Köln, DE 
Universität Paderborn, Paderborn, DE 
 
 
 
 
 

 
TUKIJAORGANISAATIOT 
 

Association of Organisations Providing Business 
Education in Finland, FI 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, AT 
Europees platform, NL 
Finish National Board of Education, FI 
Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer 
an Wirtschaftsschulen e.V., DE 
 
sekä joukko muita ammatillisia oppilaitoksia ja järjestöjä 

 


