Opinnäytetyön ohjaajakoulutus (2 op)1
Kenelle
Kaikille ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ohjaajille, viestinnän opettajille,
koulutusohjelmavastaaville ja muille kiinnostuneille. HUOM. koulutuksessa kohdistetaan huomio
myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöskentelyyn.

Koulutuksen tavoitteena on
•
•
•
•
•
•

lisätä valmiuksia ja varmuutta ohjata erilaisia opinnäytetöitä,
virittää keskustelua opinnäytetyöskentelyn tavoitteista ja muodoista,
avata tyypillisen opinnäyteprosessin karikoita sekä valaista keinoja niiden kiertämiseen,
lisätä ohjausprosessin kulkua koskevaa ymmärrystä,
tukea opinnäytteen kirjoittamisen ohjaamista sekä
perehtyä palautteen antamisen ja opinnäytteen arvioinnin kysymyksiin.

Koulutuksen toteutus
Koulutus koostuu neljästä kevään 2022 aikana pidetystä kolmen tunnin webinaarista.
Koulutuksesta voi halutessaan saada 2 opintopisteen opintosuorituksen. Tällöin koulutukseen
liitetään kaksi oppimistehtävää, joista toinen on ennakkotehtävä.
•

Kevään 2022 webinaari-iltapäivät ovat 15.2., 15.3., 21.4. sekä 24.5.

Koulutuksen pedagogisena vastuuhenkilönä toimii professori Juha T Hakala. Jokainen
etäopetuskerta rakentuu asiantuntijapuheenvuoroista, jotka kohdistetaan nimenomaan
ammattikorkeakoulukenttään.

Webinaarien ajankohdat ja sisällöt
Ensimmäinen webinaari (15.2. klo 12–15):
12.00
12.15
13.15
13.30
14.30

1

Tervetuloa ohjaajakoulutukseen
Professori Juha T. Hakala
Opinnäytetyö ammatillisen kasvun välineenä
Yliopettaja, TtT Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia
Tauko
Kuinka opinnäytetyöskentelyä tuetaan ammattikorkeakoulussa
Yliopettaja Helena Hatakka, LAB-ammattikorkeakoulu
Kysymyksiä ja keskustelua

Koulutukseen voi mainiosti osallistua seuraamalla pelkät webinaarit, eli ilman opintosuoritustavoitetta.

Toinen webinaari (15.3. klo 12–15):
12.00
12.10

13.10
13.30
14.30

Tervetuloa toiseen webinaariin
Kehittämistä vai tutkimusta?
Erilaisista opinnäytemuodoista nousevat ohjaamisen ongelmat
Yliopettaja, YTT, VTL, FM Kari Salonen, Turku AMK
Tauko
Ohjaajan toiminta opinnäyteprosessin tyypillisissä karikoissa
Professori, dos. Juha T Hakala
Kysymyksiä ja keskustelua

Kolmas webinaari (21.4. klo 12–15):
12.00
12.10
13.10
13.30
14.30

Tervetuloa kolmanteen webinaariin
Millainen ohjaaja haluaisit olla – tuoreen tutkimuksen sanomaa
Lehtori, FT Heli Katajamäki, Vaasan yliopisto
Tauko
Kuinka opinnäytetyön kirjoittamista ohjataan
Lehtori, FT Eveliina Korpela, Metropolia AMK
Kysymyksiä ja keskustelua

Neljännen webinaarin sisältö (24.5. klo 12–15):
12.00
12.10
13.10
13.30
14.30

Tervetuloa koulutuksen viimeiseen webinaariin
Opiskelijan kohtaaminen ja palaute
Dosentti Pekka Räihä, Tampereen yliopisto
Tauko
Opinnäytetyön arviointi, helppoa vai ei?
Opetuksen kehittämispäällikkö, TtT Sirpa Tuomi, JAMK
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

