Opiskeluaikamäärät ja
opetustarjonta
•
•

“TÄYTYY EHTIÄ
LUENNOLLE”
2003

PIENRYHMÄOHJAAJIEN
TIEDOTUSSIVUT à

•

myös PRO:n tukeminen
•
Valmistumismäärien- ja
aikojen ennustaminen

•

Uutta
Opetuksessa
STO:n opiskelijoiden
ajatuksia opetuksesta
2003

Opiskeluaikakeskiarvot ensimmäisellä
ja kolmannella vuosikurssilla ovat
23,1 ja 25,0 h/viikko
Huomiota tulee kiinnittää siihen, että
opintojaksoja mitoitettaessa
opiskelijan oletetaan työskentelevän
40 tuntia viikossa
Opiskelijoiden ennakko- odotukset
omista opiskelumääristä olivat
esitietolomakkeiden perusteella
korkeammat kuin toteutuneet
opiskelumäärät
Opetustarjontaa on melkein saman
verran kuin mitä opiskelijat käyttävät
kaiken kaikkiaan opiskeluun
Opiskeluun käytetyn ajan määrä oli
yllätys 30 %:lle opiskelijoista. Yllätys
oli usein juuri opiskeluun käytetyn
ajan vähyys

Opiskeluun käytetty aika
45
40
Tuntiakeskimäärin

“Emmää matikkaa tullu
tänne opiskelee, vaa
tekniikkaa”
2002
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Viikko
1. vuosikurssi

3. vuosikurssi

Itsenäisen ja ohjatun opiskelun suhde
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Tuntia viikossa

Uutta
Opetuksessa
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1. vsk tarjonta
Ohjattu

W5W -SUUNNITTELIJA, FM SUVI JUTILA, OULUN YLIOPISTO

•

Lahjakkuus ja hyvät alkupisteet eivät takaa hyvää opintomenestys tä (1),(2)
Opintomenestys näyttäisi olevan suoraan verrannollinen opiskeluun
käytettyyn aikaan (1)
Työssä käynti ei yleisesti ole opiskelun esteenä (1)

•

Ensimmäisen vuoden opiskelijoihin kannattaa panostaa. (Kun alku menee
hyvin, jatkossa opiskelu on helpompaa ja motivoivampaa.) (2),(3),(4)

•

Jämäkkä ohjaus ja motivointi matematiikan ja fysiikan kursseissa erityisen
tärkeää. (1),(3),(4)
Valmistuneiden määrä ei ole suoraan verrannollinen sisään otettujen
määrään. (2)

•

(1) ”Täytyy ehtiä luennolle”
(2) Valmistumismäärien- ja aikojen ennustaminen
(3) Sähkö-Ja Tietotekniikan osaston opiskelijoiden ajatuksia opiskelusta(Haastatteluprojekti)
(4) “Emmää matikkaa tullu tänne opiskelee, vaa tekniikkaa”

OPPIMINEN TAPAHTUU AJASSA JA NIMENOMAAN OPISKELIJAN AJASSA

VAIN YKSI OSOITE
VANHA:
• Rekrytointisivu:
http://www.ttk.oulu.fi/opet
uksen_kehittaminen/2003
rekry.htm
• Pienryhmäohjaajien sivut
syksynä (03):
http://www.ttk.oulu.fi/opet
uksen_kehittaminen/proin
dex.html
Ainetuutorointiin liittyvä sivu:
http://www.ttk.oulu.fi/opet
uksen_kehittaminen/mat_
tutor2003.htm

3. vsk tarjonta

www.w5w.fi

Johtopäätöksiä
•
•

3. vsk
Itsenäinen

UUSI:
TTK:n
PIENRYHMÄOHJAAJIEN
SIVUT:
àhttp://www.ttk.oulu.fi/opet
uksen_kehittaminen/tuuto
rointi /Tuutorointi.htm

TVT:n käyttö ei saa olla pääasia
sivustojen tekemiseen
Miksi teen ja onko sillä jotain lisäarvoa verrattuna
aikaisempaan?
PRO:n koulutus ja ohjaajana oleminen pitäisi vahvistaa
ohjaajan identiteettiä juuri oman alan näkökulmasta.
Pienryhmäohjaajien on tarkoitus oppia
1) mitä ja miten opetetaan ja tutustutetaan fukseille yliopiston
käytänteitä ja vapaa-ajan rientoja. Lisäksi
2) Oikean opiskelutekniikan löytyminen ja ajankäytön hallinta sekä
pienryhmäohjaajilla, että fukseilla on erityisen tärkeää.

TVT OPPIMINEN TAPAHTUU MYÖS OPISKELIJAN AJASSA JA
SE VAATII AJAN LISÄKSI ERITYISEN JÄMÄKKÄÄ OHJAUSTA JA ITSEKURIA

TIEVIE -hanke
• Nettisivut, jotka aiemmin olivat hajallaan saatiin yksiin
kansiin
• Sivustoihin asennekasvatusta
• Ajankäytön hallinta ja opiskelutekniikka myös ohjaajien
omaan käyttöön
• Sivustojen tekeminen auttoi myös itseä hahmottamaan
kokonaisuutta paremmin
• Jos fukseilla asiaa, palautetta voi antaa suoraan minulle
(ei PRO:n kautta)
• Monta osastoa mukana ainetuutoroinnissa, tarvitaan
heille kaikille sopivaa informaatiota
• Oma oppiminen TVT asioissa kullan arvoista
(Ensimmäiset nettisivut!)
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