
Yleistä

Oulun yliopiston Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa (BMTK) pilotoitiin kandidaattivaiheen

opiskelijoille suunnattu Työelämätaidot-kurssi keväällä ja kesällä 2016 sekä 2017. Maisterivaiheen

Työelämätaidot-kurssin pilotointi käynnistyi syksyllä 2017.

Kurssien yleisenä tavoitteena oli varustaa opiskelijat taidoilla sanoittaa ja hahmottaa omaa opintojen, töiden

ja harrastusten aikana kertynyttä osaamistaan, ja pohtia omia kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia, niin

yleisten työelämätaitojen kuin biokemistin alakohtaisten taitojen suhteen.

Kandidaattivaiheen Työelämätaidot-kurssi – oman osaamisen tunnistaminen

Pilotoitu Työelämätaidot-kurssi (6 op) sisällytettiin valinnaiseksi kurssiksi kandidaattivaiheen opinto-

ohjelmaan.

Kurssi toteutettiin kolmen työpajakerran, välitehtävien ja opiskelijan oman minkä tahansa alan, vähintään

kuukauden kestävän kesätyön raportoinnin kautta. Kurssin rakenne mukaili Aalto-yliopiston Kemian

tekniikan korkeakoulussa Tyyli-hankkeessa v. 2016 - 2017 kehitettyjä työelämäkursseja.

Kandidaattivaiheen Työelämätaidot-kurssilla opinnollistettiin osallistujien missä tahansa työpaikassa tehty

kesätyö yleisten työelämätaitojen tuntemisen kautta. Työpajoissa ja tehtävissä opiskelijat saivat työkalut

oman osaamisensa sanallistamiseen sekä aiemmissa työpaikoissa, opintojen aikana ja harrastuksissa saatujen

taitojen tunnistamiseen. Kesätöissä opitun perusteella tehtiin ja päivitettiin osaamisprofiili, jonka kautta

opiskelija pystyy pohtimaan ja löytämään niitä työelämätaitojen osa-alueita, jotka kaipaavat vielä

kehittämistä. Näiden aiheiden lisäksi kurssilla pohdittiin viestintää työelämässä, ja käytiin läpi opiskelijoita

usein kiinnostavia työnhakuun liittyviä aiheita, kuten työhakemusten ja ansioluetteloiden tekemistä.

Maisterivaiheen Biokemistin työelämätaidot -kurssi – bioalan asiantuntijan
osaamistarpeiden ja työmahdollisuuksien pohtiminen

Syyslukukaudella 2017 pilotoitavassa Biokemistin työelämätaidot -kurssissa (1 op) keskitytään bioalan

asiantuntijan tarvitsemaan osaamiseen. Työpajoissa ja kotitehtävissä pohditaan bioalan tulevaisuutta ja

tehtäviä, joihin alan asiantuntijat voivat päätyä sekä sitä, millaisia alaspesifisiä ja geneerisiä taitoja tällaisissa

tehtävissä tulee hallita. Osallistujat kartoittavat paikallista, kansainvälistä ja kansainvälistä bioalan

ekosysteemiä ja pohtivat oman urapolkunsa suuntaa. Osaamisprofiilin kokoaminen tehdään. Siinä pohditaan

opintoja ja muuta toimintaa, joiden kautta omiin kehityskohteisiin pystyy tarttumaan.

Pilotti on suunnattu tiedekunnan kaikille maisterivaiheen opiskelijoille, mukaan lukien kansainväliset

maisteriohjelmat ja Ulmin yliopiston kanssa toteutettava molekyylilääketieteen kaksoistutkinto. Pilotin

työkieli on englanti. Pilotin toteuttamiseen pyydetään mukaan yliopiston ulkopuolella työskenteleviä bioalan

asiantuntijoita tuomaan ulkopuolista kokemusta ja tietoa työpajoihin.

BMTK:n muiden harjoittelua sisältävien kurssien (Orientation to Research Work tai Orientation to Research

Work) yhteyteen suunnitellut vapaaehtoiset reflektio- ja raportointiosiot toteutetaan keväällä 2018.

Biokemistin työelämätaidot –kurssin pilotista saatujen kokemusten perusteella päätetään kurssin tai sen osien

jatkosta vuonna 2018.

Kandivaiheen työelämätaitojen kurssin keskiössä oli 
opiskelijan olemassaolevien geneeristen
työelämätaitojen löytäminen ja työkalujen antaminen 
näiden taitojen sanallistamiseen.

Maisterivaiheen Biokemistin työelämätaidot –
kurssilla pohditaan ryhmätöissä ja keskusteluissa 
biokemistin tarvitsemia alakohtaisia taitoja nyt ja 
tulevaisuudessa.

Työelämätaitojen kurssit –
Tyyli-hanketyö Biokemian ja 
molekyylilääketieteen 
tiedekunnassa
Juha Kerätär (juha.keratar@oulu.fi) ja Anne Mäkelä

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Oulun yliopisto

www.tyylihanke.wordpress.com
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