Yhteistyöhanke
Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonian oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,
Åbo Akademi i Vasa, Svenska handelshögskolan)
toteutetaan vuosina 2006-2007

TieVie-asiantuntijakoulutus
Helsingin lähiseminaari 26.10.2006

vastuunjako
kompetenssit - Turun yliopisto
mitoitus - Kuopion yliopisto
tilastointi - Tritonia

KoMiTi-hankkeen esittely
Kirsi Levänen ja Katri Rintamäki

tavoitteena edistää yliopisto-opetuksen läpinäkyvyyttä verkko-opiskelun osalta
Bolognan prosessiin liittyen

www.komiti.fi

www.komiti.fi

Kompetenssit

Mitoitus

tuotetaan yliopistojen opetussuunnitelmatyön tueksi tietoa siitä, miten erilaiset
verkko-opiskelumuodot edistävät yleisten akateemisten valmiuksien
kehittymistä
lisätään opetussuunnitelmien läpinäkyvyyttä
määrittelemällä verkko-opiskelun tuottamat kompetenssit ja
kytketään ne osaksi opetussuunnitelmien tavoitteita
kehitetään ja arvioidaan kompetenssien saavuttamista tukevia opiskelijan
ohjausmenetelmiä

edistetään verkko-opintojen mitoituksen suunnittelun ja toteutuksen laatua
kehitetään ja arvioidaan mitoituksen perusteita
luodaan malleja hyvistä mitoituskäytännöistä
laaditaan ohjeita opiskelijoiden ajankäytön suunnitteluun

www.komiti.fi

Tilastointi

www.komiti.fi

Koulutus vuonna 2006

luodaan verkko-opetuksen tilastointiperusteet
kehitetään ja arvioidaan toimivia käytäntöjä verkko-opiskelun ja -opetuksen
määrän arviointiin ja
toiminnan tilastointiin
edistetään tiedekuntien ja yliopistojen välistä opintojaksojen
vertailtavuutta ja
vaihdettavuutta
laaditaan perusteita luotettavan seurantatiedon kokoamiseksi
virtuaaliopetuksen kehittymisestä
yliopistoittain ja
valtakunnallisesti

www.komiti.fi

pitkäkestoinen pilottikoulutus (kutsumenettely)
pilottien valinnan perusteena monimuotoisuus
pilottien toiminta on koostunut oman opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta
ja arvioinnista kompetenssit, mitoitus ja tilastointi huomioiden
pilottikurssien tavoitteiden asettelussa huomioitu myös yleiset akateemiset
kompetenssit ja niiden painottuminen
pilottikurssien mitoituksessa hyödynnetty mitoituskehikkoa ja
kuormittavuuden arviointiin kiinnitetty erityistä huomiota
tilastointikäytäntöjä ja -tarpeita kuvattu, testataan laadittua
tilastointilomaketta

www.komiti.fi

1

Koulutus vuonna 2007

Esiselvitys: Näkymättömästä näkyvää

kaikille avointa lyhytkestoista koulutusta
hyödynnetään esiselvitystyön ja pilottikoulutuksen tuloksia
esitykset valtakunnallisten seminaarien ja konferenssien yhteydessä
paikalliset koulutukset
räätälöidyt tilauskoulutukset

www.komiti.fi

Sari Tervonen ja Kirsi Levänen (toim.) 2006. Näkymättömästä näkyvää.
Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen
esiselvitys.
selvitettiin verkko-opiskelun kompetenssien, mitoituksen ja tilastoinnin
nykytilaa mm. kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastattelun avulla
kompetenssien ryhmittely välineellisiin, yhteistoiminnallisiin ja
itsenäisen toiminnan kompetensseihin
mitoituksen tueksi tarvitaan ohjeita ja välineitä -> Aaron
tilastointitarpeet ja -toiveet
julkaisu saatavana KoMiTi-hankkeen www-sivuilla www.komiti.fi

www.komiti.fi

Lisätietoja
www.komiti.fi
tai KoMiTi –hankeryhmä:
projektikoordinaattori Sari Tervonen (at) uku.fi
suunnittelija Kirsi Levänen (at) uku.fi (mitoitus)
suunnittelija Tuire Palonen (at) utu.fi (kompetenssit)
suunnittelija Katri Rintamäki (at) tritonia.fi (tilastointi)

www.komiti.fi
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