Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa -seminaari
Sessio-otsikot
Koulutusalakohtaiset sessiot, joissa esitellään Verkkovirta - Työn opinnollistamista
verkostoyhteistyönä sekä Tyyli – Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin –
hankkeiden ratkaisuja opintojen aikaisen työn opinnollistamisen, työharjoittelun ja osaamisen
arvioinnin ratkaisuja. Sessioissa on myös yksittäistä koulutusalaa yleisempiä ratkaisuja
Sessio 1 matkailu-, ravitsemis- ja talousala; kulttuuriala.
Puheenjohtaja Hannu Kotila





Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa –koulutuskonsepti - Matti Lappalainen, Turun
yliopisto ja Tytti Tenhula, Oulun yliopisto
Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta - Helena Tompuri, Lapin yliopisto
Työn opinnollistamisen digitaaliset ratkaisut - Jouni Huotari ja Niko Kiviaho JAMK
Työelämän tarpeet työn opinnollistamisen haasteena marata-alalla - Karoliina Väisänen ja
Pauliina Silvennoinen, JAMK

Sessio 2 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; humanistinen ja kasvatusala.
Puheenjohtaja Liisa Vanhanen-Nuutinen





Yliopisto-opintojen harjoittelun ideaalimalli - Eila Pajarre, Tampereen teknillinen yliopisto
Kandidaatintutkinnon työelämäkurssi - Anne Mäkelä, Oulun yliopisto, Biokemian ja
molekyylilääketieteen tiedekunta ja Päivi Palosaari-Aubry, Aalto-yliopisto, Kemiantekniikan
korkeakoulu
Kokemuksia opinnollistamisesta Saimaan amk:n pilotissa - Kristiina Helminen, Saimaan amk
Opinnollistaminen vapaaehtoistoiminnassa - Eija Raatikainen ja Sylvia Tast, Metropolia amk

Sessio 3: tekniikan ja liikenteen ala; turvallisuusala; luonnonvara-ala.
Puheenjohtaja Virve Jalonen





Summer Project Camp – opiskelijoille työelämäkokemusta ohjelmistohaasteiden parissa Pirjo Kuru, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Project Course – Master's Programme in Automation and Electrical Engineering - Kirsti
Keltikangas, Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu
Opinnollistamisen edellytyksiä insinööriopinnoissa. Tietoiskussa kuvataan kahdeksan
edellytystä sujuvaan opinnollistamiseen. - Tuomas Eerola, HAMK
Opettajayhteistyö opinnollistamisen mahdollistajana Case HAMK: Sähkö- ja
automaatiotekniikassa opinnollistaminen saatiin sujuvaksi kolme teemaa (opintojaksoa)
yhdistämällä - Leena Nikander, HAMK

Sessio 4: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala; luonnontiede.
Puheenjohtaja Kimmo Mäki





Työn opinnollistamisen Case Kyamk - Hannele Lappalainen, Kyamk
Optimaalinen näyttö - Alisa Pettersson, Haaga-Helia amk
Kv. opiskelijoiden työelämäyhteyksien lasikattoa särkemässä - Eija Koskivaara, Turun
yliopisto, Kauppakorkeakoulu
Biologian tutkinto-ohjelman maisteriopintojen harjoittelun uudistaminen - Karita Saravesi,
Oulun yliopisto
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Ohjeet





Puheenjohtaja vastaa aikataulutuksesta. Itse esityksen aikana puheenvuoroista ja
etenemisestä vastaa esittelijä.
Kussakin sessiossa esitellään lyhyitten osatoteutusten tietoiskujen (15 min ja 5 min
keskustelu, muunkinlainen aikataulutus tai eteneminen on mahdollista varatun ajan
puitteissa) kautta sekä yliopistojen (2) että ammattikorkeakoulujen (2) ratkaisuja. Kussakin
sessiossa on yhteensä neljä tietoiskua.
Esitystiloissa on käytössä normaalit av-välineet, tykki, pöytäkone jne. Erityistoiveissa
ottakaa yhteys suoraan puheenjohtajaan etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi. Seinille voi
kiinnittää myös postereita, jos esittelyjä halutaan tehdä niiden pohjalta.

