
PORTFOLIOKURSSIN LÄPÄISYVAATIMUKSET  
 
Kurssin laajuus: 2 ov eli 80 tuntia opiskelijan työtä  
 
Kurssin arvostelu: asteikolla Hyväksytty / Hylätty  
 
Kurssin suorittamisen edellytyksenä ja arvosteluperustana on:  
1) Osallistuminen lähitapaamisiin (5 kertaa)  
2) Osallistuminen verkkokeskusteluihin (2 kpl)  
3) Osallistuminen tuutorointiin (2-3 kertaa) ja oman ryhmän jäsenten 
näyteportfolioiden opponointiin (viimeisessä tuutoroinnissa).  
4) Tehtävien suorittaminen  
5) Esittämiskelpoisen näyteportfolion laatiminen  
 
Kurssikuvaus: Kurssin kuluessa opiskelija tuottaa perusportfoliomateriaalin, 
tutustuu viestinnän alan työllistymismahdollisuuksiin ja laatii lopuksi 
mallikelpoisen näyteportfolion. Kurssi on suunniteltu tukemaan viestinnän 
opintoja ja lisäämään ammattiorientoituneisuutta.  
 
Saadakseen merkinnän viestinnän opintokokonaisuudesta opiskelijalla täytyy 
olla portoliokurssi suoritettuna hyväksytysti ennen kesää 2003. 

 
 

VIESTINNÄN PORTFOLION ALOITUSSIVU OPTIMASSA 

Tervetuloa viestinnän porfolio -kurssille!  
 
Tämä kurssi muodostuu lähitapaamista, verkkotyöskentelystä 
ja itsenäisestä työstä. Kurssin tuotoksena jokainen kurssilainen 
laatii itselleen näyteportolion. Kurssi toteutetaan 15.1. - 15.4.  

Katso kurssivaatimukset suoritusohjeista.  

Aikataulu on seuraava:    
1. Aloitusseminaari "Johdatus portfolioon" (15.1.)  
Tutustutaan portfolion perusteisiin sekä ryhmään ja Optima-
oppimisympäristöön. Aloitetaan työskentely.  
Annetaan tehtävä 1 verkkojaksoa varten ja tehtävä 2 
lähitapaamista varten.  
 
2. Verkkojakso I "Viestinnän työkenttä" (vk 3-4)  
Keskustelualue Ohjeet  
Kukin tuo verkkoon yhden viestinnän alan työpaikan. 
Kommentoidaan, keskustellaan.  
 
PARITUUTOROINTI (vk 5)  
Tapaamiseen tuodaan tehtävää 2 varten kirjoitettua tekstiä. 
Tuutorointiajat ilmoitustaululla.  
 



3. Ryhmätapaaminen  "Minä viestijänä"  (vk 6 5.2.)  
Puretaan tehtävä 2 eli kunkin viestintähistoria ryhmissä.  
Annetaan tehtävä 3 (verkkokeskustelua ja lähitapaamista 
varten)  
 
4.Verkkojakso II  "Itsetuntemus ja palaute"  (vk 7-8)  
Keskustelualue Ohjeet  
Puretaan tehtävä 3 (itsetuntemukseen ja palautteeseen liittyvä 
tiedonhakuja ja verkkotestejä)  
 
5. Ryhmätapaaminen  "Itsetuntemus ja palaute avuksi 
työhaussa" (24.2. klo 10-12, sali HU111)  
Työllistymispalveluiden alustus. Työskentelyä kirjoitettujen 
tekstien pohjalta (tehtävä 3).  
Annetaan tehtävä 4 (oma viestintäfilosofia)  
 
MAHDOLLISUUS TUUTOROINTIIN (vk 9 -12)  
Ohjausta enemmän kaipaaville.  
 
6. Ryhmätapaaminen (13.3. klo 8.30-10)  
Johdatus näyteportfolion laatimiseen  
Puretaan tehtävä 4 eli kunkin viestintäfilosofia.  
 
RYHMÄTUUTOROINTI / -OPPONOINTI (vk 13-14)  
4 hengen ryhmissä. NÄYTEPORTFOLIOIDEN TYÖVERSIOT 
toimitetaan ryhmälle ja tuutorille. Kaikki täyttävät 
vertaisarviointilomakkeen ryhmäläistensä töistä.  
Tämän ohjauksen pohjalta kukin viimeistelee portfolionsa, joka 
julkaistaan viimeistään 11.4. Optimassa.  
 
7. PÄÄTÖSSEMINAARI (14.4. klo 15.00-16.00 salissa HU 206)  
Valmiiden näyteportfolioiden näyttely  
Konsulttiarviointi (rekrytointifirman konsultti)  

 


