Opinnäytetyön ohjaajakoulutus (2 op)
Kenelle
Kaikille gradujen ja väitöskirjojen ohjaajille, viestinnän opettajille, koulutusohjelma- ja
opetussuunnitelmavastaaville sekä muille kiinnostuneille.

Koulutuksen tavoitteena on
•
•
•
•
•
•

lisätä valmiuksia ja varmuutta ohjata opinnäytetöitä,
virittää keskustelua opinnäytetyöskentelyn tavoitteista ja toteutustavoista,
auttaa ymmärtämään opinnäytetöiden ohjaus vuorovaikutuksellisena prosessina
avata tyypillisen opinnäyteprosessin karikoita sekä valaista keinoja niiden kiertämiseen,
tukea opinnäytteen kirjoittamisen ohjaamista sekä
perehtyä palautteen antamisen ja opinnäytetöiden arvioinnin kysymyksiin.

Koulutuksen toteutus
Koulutus koostuu neljästä syksyn 2021 aikana pidetystä kolmen tunnin webinaarista.
Webinaarin toteutuksessa käytetään Zoomia. 1
•

Syksyn webinaari-iltapäivät ovat 30.8., 28.9., 28.10. sekä 25.11.

Koulutuksen pedagogisena vastuuhenkilönä toimii professori Juha T Hakala. Jokainen
vuorovaikutteinen etäopetuskerta koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, jotka kohdistuvat
nimenomaan yliopistoissa ohjattavien opinnäytetöiden ohjaamiseen.

Webinaarien ajankohdat ja sisällöt
Ensimmäinen webinaari (30.8. klo 12–15):
12.00
12.15
13.15
13.30
14.30

1

Tervetuloa ohjaajakoulutukseen
Professori Juha T. Hakala
Opinnäyte akateemisen kansalaisuuden ahtaana porttina
Tieteiden ja aatteiden historian professori Petteri Pietikäinen, Oulun yliopisto
Tauko
Hyvän ohjauksen elementit
Opinto- ja uraohjauksen professori Sanna Vehviläinen, Itä-Suomen yliopisto
Kysymyksiä ja keskustelua

Mikäli et voi osallistua kaikkiin webinaareihin, voit pyytää linkin tallenteesta sähköpostiisi.

Toinen webinaari (28.9. klo 12–15):
12.00
12.10
13.10
13.30
14.30

Tervetuloa toiseen webinaariin
Väitöskirjojen ohjauksen hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
Konetekniikan professori Jussi Sopanen, LUT
Tauko
Opinnäyteprosessin tyypilliset karikot
Professori, dosentti Juha T. Hakala
Kysymyksiä ja keskustelua

Kolmas webinaari (28.10. klo 12–15):
12.00
12.10

13.10
13.30
14.30

Tervetuloa kolmanteen webinaariin
Ohjattavan temperamentin, työskentelytapojen ja ajankäytön merkitys
ohjauksessa
VTT, yliopistonlehtori Hanna Vilkka, Tampereen yliopisto
Tauko
Kuinka opinnäytteen kirjoittamista ohjataan
Lehtori, FT, Eveliina Korpela, Metropolia AMK
Kysymyksiä ja keskustelua

Neljännen webinaarin sisältö (25.11. klo 12–15):
12.00
12.10
13.10
13.30
14.30

Tervetuloa koulutuksen viimeiseen webinaariin
Palautteen antamisen hyviä käytäntöjä
KT, dosentti Pekka Räihä, Tampereen yliopisto
Tauko
Opinnäytteen arviointi, helppoa vai ei?
Dosentti, yliopistonlehtori Päivi Salmesvuori, Helsingin yliopisto
Kysymyksiä ja keskustelua

Koulutuksen hinta
270 € + alv. Hinta sisältää koulutuksen sekä todistuksen.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut
Koulutuspäällikkö
Diane Galbraith
Globex Oy
puh. +358 (0)40 5584463

