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Jäsentelyä ja kysymyksiä peruskoulutuksen
laadunvarmistusjärjestelmän pohjaksi

Tärkeää on selvittää, MITEN asioita tehdään sekä muistaa, että kysymyksessä on
nykyhetken kuvaus, ei tulevaisuuden toiveet. Parhaassa tapauksessa vastausten
pohtiminen yhdessä toimii laitoksen oman toiminnan kehittämistyön pohjana.

Opetuksen suunnittelu

Mitkä ovat laitoksenne opetuksen keskeiset tavoitteet?
Mitkä ovat keskeiset toiminnot, miten niiden vastuut jakautuvat sekä työnjako toimii?
Kuka muotoilee opetusohjelman?
Miten määrittyvät laitoksenne opetuksen painopistealueet?
Kuka määrittää tutkintovaatimukset? Millainen prosessi tämä on, ketkä siihen osallistuvat
ja kuinka usein se tapahtuu?
Mistä nousevat tarpeet uudistaa em. asioita?
Mikä on opiskelijoiden rooli näissä?
Toimiiko laitoksellanne erityinen opetuksen kehittämistyöryhmä ja jos, niin miten se
toimii ja miten työryhmä muodostetaan? Entä miten kehittämistyöryhmän ehdotukset
laitetaan käytäntöön?

Opetuksen toteutus

Millä perusteilla valitaan laitoksenne opettajat kullekin kurssille?
(Onko opetuksen määrä kullekin opettajalle sopiva?, vrt. jokainen opettaja tutkii ja tutkija
opettaa)
Miten opetustilat ja opettajien työskentelytilat toimivat?
Miten oppimateriaalin resurssointi toimii?
Millaiset oppimisympäristöt opetuksessa ovat käytössä? Edesauttavatko ne tavoitteiden
saavuttamista?
Miten opetusmenetelmät valitaan ja niiden toimivuus todetaan?
Miten opettajat ja opiskelijat toimivat opiskelun edesauttamiseksi?
Miten opinnäyteohjaus on järjestetty?
Miten hyvien opetuskäytäntöjen leviäminen toteutetaan?
Miten laitoksella tapahtuva ja toisaalta oman tieteenalan tutkimus kytkeytyvät
opetukseen?
Miten tvt:tä hyödynnetään opetuksessa?
Miten muut yliopistot ja muu yhteiskunta kytkeytyvät opetukseenne?
Miten kansainvälisyys näkyy toiminnassanne?
Miten huomioidaan erityisiin ammatteihin (mm. opettajaksi) valmistuvat opiskelijat?
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Opetuksen arviointi

Opiskelijapalaute
Miten kurssipalautetta kerätään? Kuinka usein/ systemaattisesti?
Miten palautteita hyödynnetään?
Suoritetaanko opiskelijakyselyitä? Jos, niin kuinka usein ja mitä tarkoitusta varten?
Onko laitoksellanne käytössä vertaisarviointi?
Kerätäänkö palautetta muilla tavoin, esim. keskustelufoorumein joko verkossa tai
muuten?
Onko yksittäisillä opettajilla käytössään omia palautteen keruun tapoja? Miten ne
toimivat ja mikä niiden rooli on koko laitosta ajatellen?

Työelämäpalaute
Miten laitoksenne saa tietoja valmistuneiden työllistymisestä?
Miten muuten kerätään työelämäpalautetta?
Onko laitoksella yhteyksiä työelämään? Jos, niin millaisia ja miten ne toimivat?

Muut palautekäytännöt
Onko laitoksellanne muita palautekäytäntöjä, esim. palautepäiviä?
Miten opiskelija-ainejärjestö toimii?

Palkitseminen

Miten ja millä perustein laitoksellanne palkitaan ansioituneita opettajia?
Mikä rooli on yliopiston sisäisillä palkitsemisjärjestelmillä ja toisaalta koulutuksen
ulkoisilla arvioinneilla?

Oppimisen arviointi

Mitkä ovat vallitsevat arviointikäytännöt laitoksellanne (tentit, välikokeet, …)?
Mitä muita arviointitapoja on käytössä? Miten ne toimivat?
Ovatko arviointikriteerit läpinäkyviä ja opiskelijoilla tiedossa? Onko käytössä esim.
tenttien palautustilaisuuksia?
Kuvailkaa laitoksenne opinnäytetöiden (ei jatkotutkintojen osalta) arviointikäytänteitä

Opetuksen tuki

Miten opettaja saa tukea opetukseensa?
Miten opiskelijaa tuetaan opintojen eri vaiheissa sekä valintatilanteissa?
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Mitä tehdään ongelmatilanteissa?

Kehittämistoiminta

Miten laitoksenne kehittää toimintaansa niin laitos-, opettaja- kuin opiskelijatasollakin?
Millä perusteilla opettajia täydennyskoulutetaan ja kuinka usein? Miten
täydennyskoulutus toteutetaan ja miten se kytkeytyy toisaalta kunkin opettajan ja
toisaalta laitoksen työhön?
Miten kehitystyön tulokset näkyvät ja miten niitä arvioidaan?
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