SUPI-työryhmän esitys tutoroinnin kehittämisestä

Syksyllä 2014 Lapin yliopistossa aloitti toimintansa opiskelun sujuvuuteen keskittyvä SUPItyöryhmä. Työryhmään kuuluu yksi opiskelijaedustaja jokaisesta yliopiston tiedekunnasta,
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan (LYY) hallitus sekä yliopiston laatupäällikkö Jukka Sankala.
Työryhmän toiminta käynnistyi opiskelijoiden yleiskokouksesta 5.11. Tilaisuudessa yliopiston
opiskelijat saivat vapaasti kertoa ajatuksiaan opintojen ongelmista ja ideoitaan opiskelun
kehittämisestä. Yleiskokouksessa esiin nousseista opiskelijoiden huomioista SUPI-työryhmä
valitsi kaksi teemaa, joita se on syksyn ja kevään ajan työstänyt edelleen konkreettisiksi
toimintaehdotuksiksi.
Alla olevaan taulukkoon on koottu SUPI-työryhmän kehitettäviksi valitsemat teemat,
kehittämistavoitteet sekä työryhmän suositukset toimenpiteiksi tavoitteisiin pääsemiseksi.
Kehitettävä teema
1) Opettaja- ja

Tavoitteet
● opettaja- ja

Esitettävä toimenpide
●

yliopiston opettaja- ja

opiskelijatutorien

opiskelijatutorien

opiskelijatutorien

yhteistyön

yhteen saattaminen

yhteinen koulutus-

lisääminen

● ristiin koulutus

tilaisuus/-päivä

● vuorovaikutuksen

ensimmäisen kerran

lisääminen ja
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● rooli- ja tehtäväjaon

ja jatkossa vuosittain

selkiyttäminen
2) Hopsauksen
parempi
ajoittaminen

● hopsauksen

●

Orientoivat opinnot ja

tasapainottaminen,

HOPS -kurssin

● sen hyödyllisyyden

toteuttaminen

lisääminen ja
● opintojen
suorittamisen
tehostaminen

koko ensimmäisen
lukuvuoden
mittaisena kurssina*

*SUPI-työryhmä suosittelee yliopistolle, että jatkossa KYLE0201 Yliopisto opintoihin
orientoituminen-kurssi (onks tää kasvatustieteen kurssin nimi?) järjestetään seuraavasti:
SYKSYLLÄ:
●

ensin ryhmätapaaminen,
aiheina oppiaineen/poolin tutkintorakenne, sivuaineet ja niiden valinta,
opiskelu yliopistossa, erilaiset suoritusmuodot, HOPSin tekeminen ja sen tarkoitus
Ryhmätapaaminen alustaa opiskelijoiden yksilötapaamisia.

●

ryhmätapaamisen jälkeen yksilötapaaminen opettajatutorin kanssa,
aiheina opiskelijan elämäntilanne (opiskeleeko täyspäiväisesti, käykö työssä, onko
perhettä sekä aiempi koulutus)
ja 1. vuoden HOPSin laatiminen eli syksyn ja kevään opintojen suunnittelu

KEVÄÄLLÄ:
●

ensin ryhmätapaaminen,
aiheina mahdollinen pääaineen valinta, sivuaineiden valinta sekä mahdollisuus vaihtaa
pääainetta yliopiston sisällä. Ryhmätapaaminen alustaa opiskelijoiden yksilötapaamisia.

●

ryhmätapaamisen jälkeen yksilötapaaminen, aiheina ensimmäisen vuoden opintojen
sujuminen sekä 2. ja 3. vuoden HOPSin laatiminen eli kandiopintojen suunnittelu

Kokemus

opintojenohjauksen

riittämättömyydestä

on

noussut

voimakkaasti

esiin

opiskelijoiden yleiskokouksen lisäksi lukuisissa opiskelijoille ja henkilökunnalle tehdyissä
palautekyselyissä sekä esimerkiksi opiskelijatutorien koulutustilaisuuksissa. Opiskelijat
kokevat nykyisellään ensimmäisen opintovuoden syksyyn painottuvan hopsauksen monesti
toimimattomaksi ja kehnosti ajoitetuksi. Lisäksi sekä opiskelija- että opettajatutorit ovat
toivoneet enemmän yhteistyötä toistensa kanssa.
SUPI-työryhmän esitystä 13.2. kommentoineet opiskelija- ja opettajatutoroinnista vastaavat
Tuula Saarenketo ja Merja Timonen kertoivat, että myös heidän kokemustensa perusteella
valitut teemat ovat kehittämisen tarpeessa.
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