
12.15 Kahvit 

12.30 Tervetuloa & ajankohtaisia asioita 

12.45 Palautteen esittelyä ja keskustelua 

13.45 Lahjakorttien arvonta  

14.00 Tilaisuus päättyy 



• 13.-19.4. 2015 

• Tiedotus sähköpostilistalla 

• Kyselyä mainostettiin myös 

luennoilla ja Motivan 

puolesta 

 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kasvatustiede

Kasvatuspsykologia

En ole vielä päättänyt

N=25 

 

Lisäksi käytettiin joulukuussa 2014  

koottua palauteaineistoa (n=17) 
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Ollaan tyytyväisiä 

opetusmenetelmien 

moninaisuuteen ja 

monipuolisuuteen 

Seminaarityöskentely 

tukee itsenäistä 

opiskelua. 

Erityisesti kiitosta sai se, että 

osalla kursseista luennot ovat 

olleet seurattavissa myös 

verkossa. Näin ollen opiskelu 

on joustavampaa. 

Ollaan tyytyväisiä järjestelyihin. 

(paikkansa myös kirjatenteille) 

Pidetään seminaarien ja 

pienien/tiiviiden harjoitusryhmien 

toimivuudesta.  
Tieto ajankohtaista 

Joustavuus kurssien 

välillä 

Motivoivaa 

opetushenkilöstöä 

Työelämäopinnot koetaan tärkeäksi 

osaksi koulutusta. 



Itsereflektioon ohjaaminen 

koettiin hyväksi erityisesti 

syventävissä opinnoissa. 

Opetuksen taso koettiin hyväksi 

aine- ja syventävissä opinnoissa 

Teoria sidotaan käytäntöön, 

työelämä läsnä (syventävät) 

Käytännönläheiset 

harjoitukset 

Totutuista vaihtelevat 

toteutustavat syventävissä 

Tenttejä vähän 

Luentojen aikana käydyt 

keskustelut ja vierailut 

”--psykologian perusopintojen suorittaminen on 

sujunut pääosin  

jouhevasti. Luennot ovat olleet melkein aina 

kiinnostavia, suoritusvaihtoehdot lähes aina 

monipuolisia ja  

älykkäitä keskusteluja on käyty. Oppimateriaali 

ja luennoilla käyty keskusteleminen ovat 

tukeneet omaa  

oppimistani sekä luennot myös, joita on 

onneksi saanut katsella Optimasta.” 

Kuormittavuus koetaan 

keskimääräisesti sopivaksi 



Perusopinnot ovat olleet 

mielenkiintoisia, antoisia 

ja tukeneet omaehtoista 

opiskelua. 

Kt tieteent: Keskustelu virkistävää ja osallistavaa, 

joka edisti oppimista. Avoin ilmapiiri. 

Kval: Petroskoin opintomatka 

hyvä ja joustava opintosuoritus.  

Kjärj. II: Filosofian ja käytännön tieto yhdistyy. 

Opetushenkilökunta innostunutta 

Kvant: Opetus asianosaavaa 

ja ammattitaitoista. 

Tutkimuskurssit antavat 

valmiuksia gradua varten. 

Aineopintojen on koettu 

syventäneen perusopintojen 

teoreettista taustaa. 

Kasvatus ja sivistys I & II: Hyvä ja monipuolinen, 

laaja käsitys aiheesta. 

Osassa syventävistä tullut relevanssia 

arkityöhön, graduun ja oppimiseen 

Loppukuulustelun suorittaminen KT-päivillä 

joustava ja mielenkiintoinen  



Kurssit eivät muodosta kokonaisuutta. 

Saman kurssin sisälläkin kokonaisuus ei 

muodostu. -> yhteissuunnittelua ja 

opetuksesta keskustelua enemmän. 

Lähiopetusta lisää VS. verkko-opiskelua 

lisää 
selkeät ohjeet opiskelusta, 

suoritustavoista ja kaikesta 

opintoihin liittyvästä hyvissä ajoin 

ja kirjallisessa muodossa! 

HUOM. 1. vsk:n erityisyys! 



 

 

informaation kulkua ja sähköposteihin 

vastaamista voisi parantaa   

tehtävistä toivotaan palautetta 

suoritusmerkinnät viipyvät 

Kurssikuvaukset eivät vastaa  

käytännön toteutusta    

konkretisointia, yhteyksiä työelämään, 

yhteyksiä tähän päivään, harjoittelujaksoja, 

projekteja 



- kandinaiheet, ylipäätään tdk:n tutkimus 

tutuksi, tutkimuksen painopisteet esim. 

tutk.menetelmäopintojen alussa 

- Gradun aloittaminen: onko infoa-> syksyllä 

on: syventävien infon yhteyteen 

tutkimusryhmien esittely. 

- Opetus koko lukuvuoden ajalle. 


