
Kärkihanke 3: Nopeutetaan siirtymistä työelämään (AMK)

A) OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN

Opiskelijavalintojen uudistamistoimenpiteet tulee raportoida alakohtaisesti. Raportoinnissa voi käyttää OKM:n

ohjauksessa käytettävää alaluokittelua:

- Kasvatusalat

- Terveys- ja hyvinvointialat

- Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat

- Yhteiskuntatieteet ja palvelualat

- Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet

- Luonnontieteet

- Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat

- Maatalous- ja metsätieteelliset alat

- Hammaslääketiede

- Lääketiede

1. Mitä toimenpiteitä olette tekemässä korkeakoulutasoisesti ja alakohtaisesti valintakoemenettelyjen kehittämiseksi,

erityisesti liittyen pitkäkestoista valmentautumista vaativista pääsykokeista luopumiseen kullakin alalla? Miten

korkeakoulujen välinen alakohtainen yhteistyö on edennyt?

2. Miten siirto-opiskelijoiden, koulutusalan vaihtajien valintamenettelyiden kehittäminen etenee? Miten aikuisten

tutkintoon johtavan koulutuksen valintamenettelyjä kehitetään?

3. Onko korkeakoulussa käynnissä uutta valintakokeisiin liittyvää tutkimusta tai valintamenettelyihin liittyvää arviointia?

1. Mitä toimenpiteitä olette tekemässä korkeakoulutasoisesti ja alakohtaisesti valintakoemenettelyjen kehittämiseksi,

erityisesti liittyen pitkäkestoista valmentautumista vaativista pääsykokeista luopumiseen kullakin alalla? Miten

korkeakoulujen välinen alakohtainen yhteistyö on edennyt?

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on käynnistänyt OKM:n strategiarahoitukseen perustuen

opiskelijavalintojen kehittämishankkeen 1.12.2016. Hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten on perustettu kaksi

määräaikaista tehtävää (projektipäällikkö, asiantuntija) ja tehtäviin on kiinnitetty työntekijät 1.12.2016-31.12.2018

väliseksi ajaksi.

Xamkin eri koulutusalat osallistuvat kansalliseen ja alakohtaiseen valintakoeyhteistyöhön. Yhteistyö perustuu amk:jen

välisiin sopimuksiin ja on keskitetysti koordinoitua sekä vakiintunutta. Alakohtaisissa valintakoeyhteistyöverkostoissa

amk:t suunnittelevat valintakokeiden sisällöt ja arviointiperusteet sekä aikataulutuksen.

Xamk osallistuu Metropolia amk:n koordinoimaan ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeeseen

2017-2019.

Xamkin 2018 opiskelijavalintojen valintaperusteiden valmisteluissa otetaan huomioon ministeriön tavoitteet niin, että:

a.Ammattikorkeakoulu ottaa käyttöön vuoteen 2018 mennessä opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää

valmentautumista
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b.Opiskelijavalinnoissa hyödynnetään toisen asteen tutkintotodistuksia

Opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa on:

-Kartoitettu Xamkin eri koulutusalojen ja hakukohteiden valintamenettelyt ja -käytänteet

-Tehty selvitys Mamkin ja Kyamkin 2016 opiskelijavalintojen valintakokeiden suunnitteluun ja toteutukseen käytetyistä

resursseista sekä kustannuksista

-Määritelty Xamkin eri alojen perustutkintokoulutusten päiväopintojen hakijaprofiileja hakijoiden koulutustaustan

perusteella

Alakohtaisesti opiskelijavalintaan liittyviä erityistavoitteita on asetettu seuraavasti:

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Ensihoitaja (AMK), päivä ja monimuoto, Kot

Fysioterapeutti (AMK), päivä ja monimuoto, Sln

Geronomi (AMK), monimuoto, Kot

Jalkaterapeutti (AMK), Sln

Sairaanhoitaja (AMK), päivä ja monimuoto, Mli

Sairaanhoitaja (AMK), päivä ja monimuoto, Sln

Sairaanhoitaja (AMK), päivä ja monimuoto, Kot

Sosionomi (AMK), päivä ja monimuoto, Mli

Sosionomi (AMK), päivä ja monimuoto, Kot

Terveydenhoitaja (AMK), Mli,

Terveydenhoitaja (AMK), päivä ja monimuoto, Kou

Yhteisöpedagogi (AMK), päivä ja monimuoto, Mli

Alakohtaiset tavoitteet:

1)Terveys- ja hyvinvointialan monimuotokoulutusten valintakoeyhteistyön kehittäminen niin, että samaa valintakoetta voi

hyödyntää nykyistä laajemmin eri hakukohteiden opiskelijavalinnoissa.

2)Terveys- ja hyvinvointiala osallistuu valtakunnalliseen ja alakohtaiseen valintakoeyhteistyöhön, jossa selkiytetään

valintakoetta, valintaprosessia ja yhtenäistetään hakukäytäntöjä.

3)Terveys- ja hyvinvointialan päiväopintojen opiskelijavalinnoissa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää hakijoiden

aiempaa osaamista nykyistä laajemmin (todistus, näytöt, diplomit).

TAITEET JA KULTTUURIALAT SEKÄ HUMANISTISET ALAT

Artenomi (AMK), restaurointi, Kou

Bachelor of Culture and Arts, DP in Game Design, Kou

Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, Kou

Muotoilija (AMK), muoti ja puvustus, Kou

Muotoilija (AMK), puumuotoilu, monimuoto, Kou

Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuun., Kou

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, monimuoto, Kou

Alakohtaiset tavoitteet:

Kärkihanke: Kärkihanke 3: Nopeutetaan siirtymistä työelämään (AMK) 2017-2019 10.03.2017
Sivu 2(10)



1)Kulttuurialan opiskelijavalinnoissa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää hakijoiden aiempaa osaamista nykyistä

laajemmin (todistus, näytöt, diplomit).

2)Osallistutaan kulttuurialan valtakunnalliseen valintakoeyhteistyön kehittämiseen (ARENE:n kulttuurialan

kehittämisryhmä).

YHTEISKUNTATIETEET JA PALVELUALAT

Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivä ja monimuoto, Kot

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä ja monimuoto, Mli

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, Kot

Alakohtaiset tavoitteet:

1.Palvelualan opiskelijavalinnoissa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää hakijoiden aiempaa osaamista nykyistä

laajemmin (todistus, näytöt, diplomit).

2.Xamk toimii matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijavalintojen vastuuammattikorkeakouluna.

3.Matkailu- ja palveluliiketoiminnan sekä merenkulun koulutukset osallistuvat alan valtakunnalliseen

valintakoeyhteistyöhön.

LIIKETALOUS, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET (KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET)

Bachelor of Business Administration, DP in Business Management, Mli

Bachelor of Business Administration, DP in International Business, Kou

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä ja monimuoto, Mli

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä ja monimuoto, Kou

Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, Kot

Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, päivä ja monimuoto, Kou

Alakohtaiset tavoitteet:

1)Liiketalousalan päivä- ja monimuotokoulutusten valintakoeyhteistyön kehittäminen niin, että samaa valintakoetta voi

hyödyntää nykyistä laajemmin eri hakukohteiden opiskelijavalinnoissa.

2)Liiketalousalan päiväopintojen opiskelijavalinnoissa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää hakijoiden aiempaa

osaamista nykyistä laajemmin (todistus, näytöt, diplomit).

3)Liiketalousala osallistuu valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön.

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE SEKÄ TEKNIIKAN ALAT

Tekniikan alat

Bachelor of Engineering, DP in Environmental Engineering, Mli

Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivä ja monimuoto, Sln

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä ja monimuoto, Kot

Insinööri (AMK), materiaalitekniikka, Mli

Insinööri (AMK), merenkulku, päivä ja monimuoto, Kot

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Kot

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivä ja monimuoto, Mli

Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivä ja monimuoto, Mli
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Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivä ja monimuoto, Mli

Alakohtaiset tavoitteet:

1)Tekniikan alan monimuotokoulutuksen valintakoeyhteistyön kehittäminen niin, että samaa valintakoetta voi hyödyntää

nykyistä laajemmin eri hakukohteiden opiskelijavalinnoissa.

2)Tekniikan alan päiväopintojen opiskelijavalinnoissa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää hakijoiden aiempaa osaamista

nykyistä laajemmin (todistus, näytöt, diplomit).

3)Tekniikan ala osallistuu ammatillisen toisen asteen ja amk-koulutuksen koulutusväylän kehittämiseen ja pilotointiin.

4)Tekniikan ala osallistuu valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön.

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Bachelor of Engineering, DP in Information Technology, Mli

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Kot

Insinööri (AMK), tietotekniikka, monimuoto, Mli

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivä ja monimuoto, Mli

Alakohtaiset tavoitteet:

1)Tietojenkäsittely ja tietoliikenne -alan päiväopintojen opiskelijavalinnoissa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää

hakijoiden aiempaa osaamista nykyistä laajemmin (todistus, näytöt, diplomit).

2)Tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan koulutukset osallistuvat valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön.

MAATALOUS- JA METSÄTIETEELLISET ALAT

Metsätalousinsinööri (AMK), päivä ja monimuoto, Mli

Alakohtaiset tavoitteet:

1)Metsätalous-alan monimuotokoulutuksen valintakoeyhteistyön kehittäminen niin, että samaa valintakoetta voi

hyödyntää nykyistä laajemmin eri hakukohteiden opiskelijavalinnoissa.

2)Metsätalous-alan päiväopintojen opiskelijavalinnoissa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää hakijoiden aiempaa

osaamista nykyistä laajemmin (todistus, näytöt, diplomit).

3)Metsätalouden koulutus osallistuu luonnonvara-alan valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön.

UUSIEN OSAAMISPERUSTAISTEN VALINTATAPOJEN JA MUIDEN SUORAVALINTATAPOJEN

KEHITTÄMINEN

Valintakoemenettelyjen kehittämiseksi on suunniteltu erityisiä kehittämistoimenpiteitä ammatillisen toisen asteen

tutkinnon suorittaneiden jatkokoulutukseen hakeutumisen sujuvoittamiseksi. Kehittämistyötä toteutetaan

valtakunnallisena hankeyhteistyönä (Jatkoväylä-hanke). Tavoitteena on kehittää opiskelijavalintaprosessia niin, että

ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta perustuu toisen asteen tutkinnonosiin ja valinnoissa korostuu

osaamisperustaisuus. Selvitetään myös mahdollisuuksia hyödyntää toisen asteen tutkinnonosia ja näyttöjä amk:n

suoravalinnoissa.

2. Miten siirto-opiskelijoiden, koulutusalan vaihtajien valintamenettelyiden kehittäminen etenee? Miten aikuisten

tutkintoon johtavan koulutuksen valintamenettelyjä kehitetään?
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Siirto-opiskelun osalta noudatetaan valtakunnallista suositusta ja hakuaikatauluja siirto-opiskelijan valinnassa. Xamkissa

päätetään koulutusalakohtaisesti erikseen millä kriteereillä siirto-opiskelijoiden siirrot hyväksytään.

Tradenomikoulutuksessa on hyväksytty myös restonomikoulutuksessa suoritetut opinnot. Terveys- ja hyvinvointialalla on

hyväksytty koulutuksen vaihtajien opinnot toiseen koulutukseen vain sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja

ensihoitajaopinnoissa ristiin.

Koulutusalan vaihtajien osalta hyväksytään vastaavassa koulutuksessa suoritetut opinnot, esimerkiksi

insinöörikoulutuksessa suoritetut opinnot, kun opiskelija vaihtaa alaa insinöörikoulutuksesta toiseen.

Monimuotokoulutuksen valintamenettelyissä jotkut alat ovat käyttäneet räätälöityjä hakuja tietyille pohjakoulutuksille.

Syksyllä 2017 alkavien koulutusten osalta tällaisia ovat muun muassa tradenomikoulutuksessa (Mikkeli) liiketalouden

perustutkinto tai opistomerkonomin tutkinto, terveydenhoitajakoulutuksessa (Kouvola) sairaanhoitaja (AMK) tai

aikaisempi opistotutkinto, insinöörikoulutuksessa (Mikkeli) soveltuva tekniikan alan ammatillinen tai opistotutkinto.

3. Onko korkeakoulussa käynnissä uutta valintakokeisiin liittyvää tutkimusta tai valintamenettelyihin liittyvää arviointia?

Xamkissa ei ole käynnissä valintakokeisiin tai valintamenettelyihin liittyvää tutkimusta tai arviointia.

B) TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN VÄLISEN YHTEISTYÖN

LISÄÄMINEN

4. Mitä uusia yhteistyökäytäntöjä korkeakoululla on toisen asteen kanssa? Valmisteleeko korkeakoulu uusia

yhteistyömalleja toisen asteen kanssa?

5. Tarjoaako korkeakoulu avoimen korkeakouluopetuksen lisäksi muita mahdollisuuksia toisen asteen opiskelijoille?

Miten toisen asteen opiskelijat huomioidaan avoimen tarjonnassa?

4. Mitä uusia yhteistyökäytäntöjä korkeakoululla on toisen asteen kanssa? Valmisteleeko korkeakoulu uusia

yhteistyömalleja toisen asteen kanssa?

Xamk on systemaattisesti kehittänyt yhteistyötä toisen asteen kanssa sekä Etelä-Savossa että Kymenlaaksossa. Xamkin ja

toisen asteen välistä yhteistyötä toteutetaan neljällä tasolla:

1.oppilaitosten välinen strateginen kumppanuus

2.opetusprojektit

3.hankeyhteistyö

4.avoin AMK

STRATEGINEN KUMPPANUUS

Xamkilla on strateginen kumppanuussopimus Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (Ekami) kanssa. Sopimuksessa

määritellään tavoitellut keskinäiset yhteistyömuodot sekä yhteistyön painopistealueet. Yhteistyö painottuu mm.

koulutukseen ja henkilöstöresursseihin, oppimisympäristöihin ja tiloihin sekä täydennyskoulutukseen.

Täydennyskoulutuksen osalta merenkulussa on toiminnassa yhteinen tarjonta, joka on koottuna Kotka Maritime Centre
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(KMC) -brändin alle.  Strategista kumppanuutta edistää ja ohjaa säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä, joka koostuu

sekä Xamkin että Ekamin yhteistyöhön liittyvistä keskeisistä toimijoista.

OPETUSPROJEKTIT

Eri alojen opintoihin kytkeytyvät, työelämään linkittyvät opetusprojektit ovat toimintamalli, jota toteutetaan yhä enemmän

Xamkin ja toisen asteen välillä. Esimerkiksi Asuntomessut Mikkelissä on hyvä esimerkki tästä vahvasta alueellisesta

yhteistyöstä, jossa Xamkin ja Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijat toimivat yhteisissä oppimisprojekteissa. Keskeistä

toimintamallissa on luoda opiskelijoille jo opintojen aikana kokemus toimimisesta osana ammatillisia tiimejä, joiden

toimijat tulevat erilaisista koulutustaustoista.

HANKEYHTEISTYÖ

Xamkilla on erittäin vahva hanketoimintavolyymi, jonka kumppaneina ovat mm. toisen asteen oppilaitokset sekä Etelä-

Savossa että Kymenlaaksossa. Hanketoiminnan ja opetuksen välistä yhteistyötä vahvistetaan tulevaisuudessa entisestään

kehittämällä toimintamalleja, joissa TKI -toiminnan ja opetuksen integraatio on tiivistä.

Jatkoväylä-hankkeessa, jota Xamk hallinnoi, valmistellaan valtakunnallisesti malleja toiselta asteelta

ammattikorkeakouluun siirtymien sujuvoittamiseksi.

AVOIN AMK

Avoimen AMK:n kautta toisen asteen opiskelijoille on tarjolla silta-opintoja, joissa toisen asteen opiskelija tekee

ammattikorkeakouluopintoja joko osana tutkintoaan tai tutkinnon yli.  Näiden lisäksi osassa opetusprojekteja toisen asteen

opiskelijan on mahdollista tehdä opintoja oman tutkinnon osien sijaan avoimen AMK:n opintoina.

5. Tarjoaako korkeakoulu avoimen korkeakouluopetuksen lisäksi muita mahdollisuuksia toisen asteen opiskelijoille?

Miten toisen asteen opiskelijat huomioidaan avoimen tarjonnassa?

Edellä mainitut yhteiset työelämään kytkeytyvät opetusprojektit tarjoavat toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden

opiskella yhdessä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Projektit sijoittuvat joko heidän tutkinnon osiinsa tai ovat

avoimen AMK:n kautta tehtäviä opintoja. Lisäksi erilaiset innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvät toimintamallit

ovat avoimia myös toisen asteen opiskelijoille. Esimerkkeinä Hackathonit, BusinessAkatemia sekä Yrittäjyysyhteisöt,

joissa toimii sekä ammattikorkeakoulun että toisen asteen opiskelijoita. Opiskelija voi sisällyttää näitä

ammattikorkeakoulututkintoonsa myös esimerkiksi osaamisen tunnustamisen kautta.

Toisen asteen opiskelijat huomioidaan avoimen AMK:n tarjonnan kokoamisen yhteydessä olemalla yhteydessä toisen

asteen yhdyshenkilöihin ja kartoittamalla mitkä avoimen AMK:n koulutukset soveltuvat toisen asteen opiskelijoille.

Avoimen AMK:n tarjontaa kootessa tarjonnan kokonaisuutta katsotaan eri asiakasryhmien kannalta, joista toisen asteen

opiskelijat ovat yksi ryhmä.

C) DIGITAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT, VERKKO-OPETUS-TARJONTA JA DIGITAALINEN

KOULUTUSYHTEISTYÖ JA DIGIPEDAGOGINEN OSAAMINEN

6. Miten kehitätte digitaalisia oppimisympäristöjä?
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7. Minkälaista yhteistä tai vastavuoroisesti järjestettyä opintotarjontaa ja yhteistä oppimateriaalituotantoa

korkeakoulullanne on muiden korkeakoulujen kanssa?

8. Miten opettajien ja muiden toimijoiden digipedagogista osaaminen arvioidaan ja kehitetään? Mikä taho vastaa

(digi)pedagogiikan kehittämisestä?

9. Mitä toimenpiteitä korkeakoululla on kaikille avoimen opintotarjonnan luomiseksi esimerkiksi erityisesti toisen asteen

opiskelijoiden käyttöön?

 6. Miten kehitätte digitaalisia oppimisympäristöjä?

Tänä vuonna uudistetaan Moodlen käyttöliittymää, otetaan käyttöön tenttiakvaario-järjestelmä ja kehitetään videojakelu-

ratkaisuja.  Kaikki kehittämistoimenpiteet tähtäävät siihen, että Xamkin strategian mukainen opintoja jouduttava kolmen

oppimisväylän tarjonta toteutuu. Yleisesti digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen perustuu Xamkin

käyttäjäkokemusten seurantaan ja teknisen ympäristön uudistamiseen. Tietoa saadaan kehittäjäryhmien tapaamisista,

työpajoista, koulutuksista, palautteista ja tilastoista. Näiden tietojen perusteella tehdään tarkempia selvityksiä,

kehittämishankkeita ja vuosittainen toimintasuunnitelma digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisestä vastaavassa E-

kampus-yksikössä. Lisäksi panostetaan alakohtaisiin oppimisympäristöihin muun muassa selaimella toimivaan

virtuaalilaboratorioympäristöön kyberturvallisuuden ja tietoverkkotekniikan opiskelussa ja simulaatioympäristöjen

kehittämiseen hyvinvointialalla.

Peppi-järjestelmäkokonaisuudesta on otettu käyttöön vuoden 2017 alussa opetuksen suunnittelu ja

perusrekisteriominaisuudet. Työjärjestystoiminnot ovat käytössä syksyllä 2017. Peppi-järjestelmäkokonaisuuden

kehittämistä tehdään yhdessä Peppi-konsortion toimijoiden kanssa.  Ko. kehittäminen ja siihen integroitavat palvelut

määrittävät kehittämistyön suuntaa.

7. Minkälaista yhteistä tai vastavuoroisesti järjestettyä opintotarjontaa ja yhteistä oppimateriaalituotantoa

korkeakoulullanne on muiden korkeakoulujen kanssa?

Xamk on mukana ammattikorkeakoulujen yhteisen kesälukukauden opintotarjonnan toteuttamisessa (kesälukukausi.fi).

Lisäksi olemme mukana tuottamassa uutta opintotarjontaa ja oppimateriaaleja alakohtaisissa yhteistyöhankkeissa, kuten

esimerkiksi ICT-alan Kymmenen polkua -hankkeessa ja Monialainen kotikuntoutus -erikoistumiskoulutuksessa, jossa on

mukana viisi ammattikorkeakoulua. Pienimuotoisempaa, hyvin toimivaa, kahdenvälistä yhteistyötä on esimerkiksi

neurologisen fysioterapian alalla toteutettava asiantuntijavaihto Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Siinä molempien

ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat valita syventävän verkko-opintojakson jommankumman ammattikorkeakoulun

tarjonnasta.

8. Miten opettajien ja muiden toimijoiden digipedagogista osaamista arvioidaan ja kehitetään? Mikä taho vastaa

(digi)pedagogiikan kehittämisestä?

Opettajien digipedagogisen osaamisen arvioinnissa ensisijaisia keinoja ovat opintojaksopalautteet, kehityskeskustelut ja

niistä tehdyt yhteenvedot. Kuluvana vuonna luodaan kriteeristö digipedagogisen osaamisen arvioimiseksi.

Kehityskeskustelujen yhteyteen kehitetään digipedagogisen osaamisen arviointityökalu.
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Opettajien ja muun henkilöstön digipedagogista osaamista arvioidaan ja nostetaan esille vuosittain järjestettävässä

Vuoden verkko-opetusteko -kilpailussa, jossa opiskelijat ehdottavat onnistuneita verkkototeutuksia palkittavaksi.

Asiantuntijatiimi arvioi ehdotukset ja valitsee voittajan ja kunniamaininnan saajat.

Lisäksi valtakunnallisessa eAMK-hankkeessa, jossa olemme mukana, osaamisen arviointiin ja kehittämiseen luodaan

yhteisiä ratkaisuja.

Osaamisen kehittämiseksi E-kampus-yksikkö tarjoaa henkilöstölle sekä avointa että tarvepohjaista koulutusta ja

konsultointia digipedagogiikkaan ja sen toteuttamisen välineiden hyödyntämiseen. Koulutusta on tarjolla paikallisesti eri

kampuksilla ja verkkoympäristössä toteutettuna.

Hyviä käytäntöjä levitetään nostamalla niitä aktiivisesti esille sisäisen viestinnän kanavissa, Digigoodies-webinaareissa

sekä Vuoden verkko-opetusteko -kilpailun ja Verkko.ope -seminaarin avulla.

Tammikuussa 2016 käynnistyi E-kampus-yksikön koordinoima digimentoritoiminta. Digimentorit ovat opettajia, jotka

tukevat ja kannustavat muita opettajia oman digiosaamisensa kehittämisessä. Digimentorien avulla saadaan yhä laajempi

joukko opettajista hyödyntämään digitaalisia välineitä opetuksessa ja tuetaan monimuotoisempien verkkototeutusten

kehittämistä. Digimentoreita on kaikilla neljällä Xamkin kampuksella ja kaikkien koulutuksien käytössä.

Pedagogiikan ja myös digipedagogiikan kehittämisestä vastaa Opetuksen hallinto ja kehittäminen -yksikkö. E-kampus-

yksikkö tuottaa koulutus- ja konsultointipalveluja henkilöstölle ja koordinoi digimentoriverkostoa, jonka avulla saamme

tietoa digipedagogisesta osaamisesta ja joka toimii vertaistukena opettajilla.

9. Mitä toimenpiteitä korkeakoululla on kaikille avoimen opintotarjonnan luomiseksi erityisesti toisen asteen

opiskelijoiden käyttöön?

Xamkin Täydennyskoulutus ja koulutusvienti -yksikkö pitää säännöllisesti tapaamisia toisen asteen oppilaitosten

sovittujen yhteyshenkilöiden kanssa kaikilla kampuspaikkakunnillamme. Tapaamisissa olemassa olevasta avoimen

AMK:n tarjonnasta (www.xamk.fi/koulutuskalenteri) etsitään toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuksia syventää tai

laajentaa osaamistaan.

D) OPINTOJEN YMPÄRIVUOTISTAMINEN

10. Onko korkeakoulussa tulevana kesänä aiempaa enemmän mahdollisuuksia suorittaa opintoja kaikilla aloilla?

11. Miten korkeakoulu huolehtii ympärivuotisesta opintotarjonnasta siten, että opiskelija voi suorittaa opintoja

joustavasti? Kuinka laajasti järjestätte eri aloilla tutkinto-opiskelijoille ajan ja paikan suhteen joustavia opintoja,

esimerkiksi verkko-opintoja ja intensiivikursseja?

10. Onko korkeakoulussa tulevana kesänä aiempaa enemmän mahdollisuuksia suorittaa opintoja kaikilla aloilla?

Kesäopintotarjontaa on enemmän kuin vuonna 2016 ja sitä on tarjolla aiempaa useammalla alalla. Kesäopintotarjonta

julkaistaan 31.3.2017.

Vuonna 2016 Turun ammattikorkeakoulun kesäopintoportaalin oli tarjolla kahdeksan opintojaksoa (Mamk ja Kyamk).
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Xamk tarjoaa 19 opintojaksoa kesällä 2017. Lisäksi Xamkin opiskelijat voivat ottaa opintoja muiden

ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

11. Miten korkeakoulu huolehtii ympärivuotisesta opintotarjonnasta siten, että opiskelija voi suorittaa opintoja

joustavasti?

Xamkin opetustarjonta suunnitellaan ja toteutetaan kolmen periodin aikana (kevät, kesä ja syksy). Peppi-

järjestelmäkokonaisuus sekä opetuksen suunnittelu- ja toteutusprosessi on rakennettu siten, että ne tukevat opintojen

suorittamista joustavasti ympäri vuoden. Myös kolme oppimisväylää luovat mahdollisuuksia opintojen joustavalle

suorittamiselle. E-kampuksen opintotarjonta sekä Exam-tenttiakvaarioiden käyttöönotto kaikilla kampuksilla (Kotka ja

Kouvola 2017, Mikkeli ja Savonlinna 2018) lisäävät ympärivuotisen opiskelun mahdollisuuksia.

Kaikki opiskelijat päivittävät HOPSinsa yhdessä henkilökohtaisen opiskelijavastaavansa kanssa. HOPS-keskusteluissa ja

muussa opintojen ohjauksessa korostetaan mahdollisuuksia suorittaa opintoja kolmen periodin aikana.

Xamk on mukana JAMKin koordinoimassa eAMK-hankkeessa, jossa kymmenen ammattikorkeakoulua tuottaa yhteistä

eri alojen ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattua opintotarjontaa.

Kuinka laajasti järjestätte eri aloilla tutkinto-opiskelijoille ajan ja paikan suhteen joustavia opintoja, esimerkiksi verkko-

opintoja ja intensiivikursseja?

Vuoden 2017 kevätperiodin tarjonnassa on noin 200 verkkototeutusta. Kesä- ja syysperiodien tarjonnan suunnittelu on

vielä kesken, joten tietoa ei vielä ole käytettävissä.

E) MUUTA

12. Mitä muita toimenpiteitä on meneillään tai harkitaan työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi?

13. Millaisia toimenpiteitä on meneillään erityisesti työssä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen parantamiseksi?

14. Mitä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita korkeakoulu on tunnistanut kärkihanke 3 teemojen

toimenpiteissä, erityisesti opiskelijavalinnoissa eri aloilla? Millaisilla toimilla korkeakoulu edistää tasa-arvoa ja

yhdenvertaisuutta asiakohdissa A-E?

12. Mitä muita toimenpiteitä on meneillään tai harkitaan työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi?

Xamkissa on otettu käyttöön myös Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä, joka edesauttaa työelämän ja opiskelun

tiiviimpää nivoutumista toisiinsa. Yritysyhteistyökoordinaattori edesauttaa koulutusten ja työelämän välistä yhteistyötä.

Työelämäpedagogiikka vahvistaa opiskelijoiden vuorovaikutusta, yhteistyötä ja verkostoitumista työelämän kanssa.

13. Millaisia toimenpiteitä on meneillään erityisesti työssä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen parantamiseksi?

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on keskeinen osa opiskelijan opintojen suunnittelua. Jokaiselle Xamkin

opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), johon liittyy keskustelu opiskelijavastaavan kanssa.

Keskustelussa yksi keskeinen osa on löytää ja tunnistaa aiemmin hankittu osaaminen, sekä ohjata opiskelijaa sen
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hyödyntämisessä osaksi tutkintoa. Sekä HOPS että osaamisen tunnustamisen prosessit on kuvattu Xamkin

laatujärjestelmässä ja niitä on käsitelty eri koulutusten kehittämispäivissä.

Hankitun osaamisen tunnustamista on kehitetty myös erilaisten koulutusten ja hankkeiden avulla. Vuonna 2015

järjestettiin erilaisia osaamisen arviointiin ja osaamisen tunnustamiseen liittyviä opettajien koulutuksia. Työskentelyä

syvennettiin vuonna 2016 toteutetulla opettajille suunnatulla O3T-koulutuksella, jossa keskityttiin erityisesti työssä

hankitun osaamisen tunnistamiseen entistä paremmin. Olemme mukana myös Verkkovirta- ja Toteemi-hankkeissa, joissa

keskeisinä tavoitteina on hankitun osaamisen tunnustaminen sekä työn opinnollistaminen.

14. Mitä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita korkeakoulu on tunnistanut kärkihanke 3 teemojen

toimenpiteissä, erityisesti opiskelijavalinnoissa eri aloilla? Millaisilla toimilla korkeakoulu edistää tasa-arvoa ja

yhdenvertaisuutta asiakohdissa A-E?

Eri koulutustaustoilla ammattikorkeakouluun hakeutuvien yhdenvertaisuudessa on tunnistettu haasteita

opiskelijavalintojen menetelmien osalta, kun opiskelijavalinnoissa hyödynnetään hakijoiden toisen asteen tutkintojen

(ammatillinen toinen aste ja lukio) todistusarvosanoja. Eri koulutustaustoilla ammattikorkeakouluun hakevien

tasavertainen kohtelu on haluttu varmistaa luopumalla todistusarvosanoihin pohjautuvasta valintamenetelmistä ja

siirtymällä pelkästään valintakokeeseen perustuvaan opiskelijavalintaan perustutkintoon johtavissa ja päiväopetuksena

toteutettavissa koulutuksissa. Eri koulutustaustalla valittavien määrää ei myöskään ole haluttu "kiintiöidä" määrittelemällä

eri koulutustaustoille erilliset valintatapajonot.
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