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KANSAINVÄLINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTI 2007--- 2008
Te emana opetustoiminnan johta minen
Arvioinnin tausta

Yliopiston strategian sekä opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman mukaisesti yliopistossa
toteutetaan määräajoin kansainvälinen koulutuksen arviointi. Arvioinnin tavoitteena ja lähtökohtana on yliopistoyhteisön ja sen eri yksiköiden oman toiminnan kehittäminen. Arvioinnin avulla yliopisto hankkii arvokasta palautetta strategiansa mukaisten tavoitteiden toteutumisesta ja saa
vertaisarvioinnin avulla tukea kehittämistyöhön. Arvioinnissa korostetaan yliopistoyhteisön mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa arviointien suunnitteluun, arviointimenetelmiin ja -tavoitteisiin
sekä arviointitulosten vaikuttavuuteen. Näin arviointi on samalla osa yliopiston laatutyötä.
Yliopistoyhteisössä on laaja yksimielisyys siitä, että erilaiset arvionti- ym. hankkeet eivät saa
kuormittaa liikaa jokapäiväistä työskentelyä laitoksilla ja tiedekunnissa. Kansainvälinen koulutuksen arviointi 2007–2008 toteutetaan mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla ja huolellisesti
kohdennettuna. Kevennys toteutetaan seuraavin toimin:
Arviointikohde on rajattu
Jatkokulutuksen arviointia ja kandi- ja maisterikoulutuksen arviointia ei toteuteta samanaikaisesti. Jatkokoulutuksen kansainvälinen arviointi tullaan toteuttamaan samanaikaisesti
kansainvälisen tutkimuksen arvioinnin kanssa vuonna 2011.
Arviointimateriaalin kokoamisessa hyödynnetään yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän
auditointiin koottua materiaalia
Arviointimateriaali työstetään mahdollisimman pitkälti keskitetysti ja yliopiston tietovarastoa hyödyntäen
Edellinen kansainvälinen koulutuksen arviointi toteutettiin vuosina 2001-2002. Tällöin arvioinnin
kohteena olivat kaikki yliopiston koulutusalat, kieli- ja kommunikaatio-opinnot sekä aineenopettajakoulutus.
Arvioinnin kohde

Kansainvälisen koulutuksen arvioinnin 2007-2008 yleiset tavoitteet ja arviointikohde on valmisteltu yliopiston opintoasiaintoimikunnassa. Arvioinnin toteuttamisesta ja arviointiteemasta on lisäksi
käyty lähetekeskustelua muun muassa opintoasioista vastaavien varadekaanien tapaamisissa,
opintoasiainpäälliköiden kokouksissa sekä yliopiston johtoryhmässä. Päätöksen arvioinnin kohdentamisesta on tehnyt yliopiston rehtori (rehtorin päätös 088/2007).
Vuosina 2007–2008 toteutettavan kansainvälisen arvioinnin kohde on opetustoiminnan johtaminen yliopiston eri toiminnan tasoilla: koko yliopisto, tiedekunnat ja laitokset. Opetustoiminnan
johtamisen arvioinnissa tarkastellaan niitä akateemisen ja hallinnollisen johtamisen käytäntöjä,
joiden avulla tiedekunnat ja laitokset suunnittelevat ja toteuttavat kandi- ja maisteritutkintoon johtavan koulutuksen niin, että opetuksen linjakkuus mahdollistuu ja opiskelijat saavat laadukkaan
akateemisen tutkinnon. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan niitä toimintatapoja, joilla koulutuksen
kokonaislaatua johdetaan yliopistotasolla sekä Kielikeskuksessa. Arviointi ei koske muita yliopiston erillislaitoksia.
Arvioinnin toteutus ja aikataulu

Opetustoiminnan johtamista Helsingin yliopistossa arvioi kansainvälinen arviointipaneeli. Arviointi
perustuu paneelille toimitettavaan arviointimateriaaliin sekä arviointivierailuun. Arviointimateriaali
sisältää kuvaukset muun muassa opetustoiminnan johtamisesta ja sen keskeisistä osa-alueista
sekä analyysit johtamisen vahvuuksista ja kehittämishaasteista. Englanninkielistä arviointimateriaalia valmistellaan keskitetysti mahdollisemman pitkälle ja sitä täydennetään tiedekunnissa ja
laitoksilla. Tarvittavasta kielentarkastusavusta huolehditaan keskitetysti. Arviointimateriaalin työstämisestä lähetetään tiedekunnille erillinen ohjeistus lokakuussa 2007. Tiedekunnat ohjeistavat
edelleen laitoksiaan. Arviointipaneelille toimitetaan lisäksi tarvittavaa taustamateriaalia.
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Laajapohjaisesti koottu arviointipaneeli vierailee yliopistolla viikon ajan syyslukukaudella 2008 ja
tutustuu mahdollisemman moneen yksikköön jakautuen myös alaryhmiin. Arviointipaneelin tulkinnat ja johtopäätökset opetustoiminnan johtamisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista kootaan
arviointiraporttiin.
ARVIOINNIN ALUSTAVA AIKATAULU

Elo-syyskuu 2007

Arviointiohjeistuksen ja -materiaalin valmistelu opintoasioiden yksikössä

Lokakuu 2007

Ohjekirje tiedekunnille

Marraskuu 2007Helmikuu 2008

Arviointimateriaalin työstäminen tiedekunnissa ja laitoksilla
Materiaali sisältää täydennettävät kaaviot opetustoiminnan johtamisesta,
muutamia keskeisiä kysymyksiä opetustoiminnan johtamisen eri osaalueilta, ohjeet johtamisen vahvuuksien ja kehittämishaasteiden analysoimiseksi sekä tarvittavaa taustamateriaalia. Materiaali toimitetaan englanniksi.

Maalis-toukokuu
2008

Arviointiaineiston kokoaminen ja mahdollinen kielentarkastus
Arviointivierailun valmistelu

Elokuu 2008

Arviointimateriaali panelisteille

Loka/marraskuu
2008

Arviointivierailu ja loppuraportti

Joulukuu 2008

Arviointitulokset käytössä

Arvioinnin vaikutukset

Kansainvälisen arvioinnin tuloksia ja saatua palautetta hyödynnetään keväällä 2009 työstettäessä
yliopiston vuosien 2010–2012 opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmaa sekä tiedekuntien ja
laitosten tavoiteohjelmia. Alustavia arviointituloksia käytetään myös yliopiston kauden 2010–2012
strategian valmistelussa. Arvioinnissa löytyneisiin kehittämiskohtiin suunnataan yliopiston opetuksen kehittämishankerahoja kaudella 2010–2012. Lisäksi arviointipaneelin osoittamien ”best practicies” -käytäntöjen palkitseminen on esillä valmisteltaessa kauden 2010–2012 rehtorin ja tiedekuntien tavoiteneuvotteluja.
Arvioinnin koordinointi

Arvioinnin tarkempaa suunnittelua varten rehtori on nimennyt yliopiston kampuksia ja eri asiantuntijatahoja edustavan ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii opintoasioista vastaava vararehtori Hannele Niemi. Ohjausryhmän jäsenet ovat: fil.yo Johanna Ahola, yliopistonlehtori Nina Katajavuori, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Arto Mustajoki, professori Jukka
Paakki, kehittämispäällikkö Päivi Pakkanen sekä suunnittelija Minna Frimodig (siht.). Arvioinnin
käytännön koordinaatiosta vastaa kehittämisosaston opintoasioiden yksikkö.
Lisätietoja

Kansainvälisestä koulutuksen arvioinnista järjestetään kaikille yliopistolaisille avoin keskusteluja informaatiotilaisuus maanantaina 17.9.2007 klo 15.00-16.30 yliopiston päärakennuksen salissa 13 (Fabianinkatu 33, 3. krs).
Lisätietoja kansainvälisestä koulutuksen arvioinnista antavat kehittämispäällikkö Päivi Pakkanen
(p. 191 22240, 050-356 0752, paivi.pakkanen@helsinki.fi) sekä suunnittelija Minna Frimodig (p.
191 21710, minna.frimodig@helsinki.fi) kehittämisosaston opintoasioiden yksiköstä. Ottakaa yhteyttä!
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