
Taustaa
Kesällä 2017 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa
toteutettiin Tyyli-hankkeen puitteissa laajamittainen kartoitus
kandidaattiohjelman kursseista.

Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, miltä osin yksittäiset
kurssit vastaavat kandidaattiohjelman tutkintotavoitteisiin
substanssin ja kontekstin osalta, sekä millä tavoin ja mitä
yleisiä työelämätaitoja opiskelijat kehittävät kunkin kurssin
kautta. Samalla kartoituksessa selvitettiin opetusmenetelmiä ja
oppimisen arviointia.

Kartoitus toimi myös pohjana syksyllä 2017 käynnistyneelle
uuden kandidaattiohjelman suunnittelulle.

Toteutus
Kartoitus toteutettiin strukturoituina teemahaastatteluina.
Haastateltavina olivat 26:n kandidaattiohjelman kurssin
vastuuopettajat sekä opetuksesta vastaavaa muuta
henkilökuntaa.

Haastatteluissa hyödynnettiin taulukkomuotoista ”Curriculum
mapping” –työkalua (kuvat 1 ja 2), joka oli rakennettu
kandidaattiohjelman osaamistavoitteista, TEK:n
vastavalmistuneiden kyselyn työelämätaidoista1 sekä EUR-
ACE viitekehyksestä2.
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Kartoituksen tulokset
Kartoituksessa havaittiin, että Kemian tekniikan korkeakoulun
kandidaattiohjelmassa on kurssien välillä esiintynyt useita päällekkäisiä
elementtejä ja kurssien osaamistavoitteet ovat olleet toisinaan varsinaisia
runsaudensarvia toteutumaan verrattuna.

Kartoituksen tuloksia on hyödynnetty kandiohjelman rakenteen uudistuksessa
ohjelman, pääaineiden ja kurssien osaamistavoitteiden, opetusmenetelmien ja
arviointimenetelmien tarkistamisessa ja linjaamisessa. Uuden kaksivuotisen
(2018-2020)  kandidaattiohjelman opetussuunnitelman yleisiä osaamistavoitteita
on linjattu alla olevan kaavion mukaisesti:

Kuva 1. Curriculum mapping –työkalu kandidaattiohjelman
osaamistavoitteiden kartoituksessa.

Koulutustehtävä

• Antaa valmiudet kehittyä
myöhemmissä opinnoissa
ja työelämässä oman
alansa asiantuntijaksi

• Kehittää kykyä ratkaista
ongelmia ja luoda uutta
itsenäisesti yhteistyössä
muiden kanssa

Opiskelutaidot

• Vastuun ottaminen omasta
oppimisestaan
yliopistoyhteisön jäsenenä

• Valmiudet jatkaa opintoja
ylemmissä Kemian
tekniikan korkeakoulun
tutkinto-ohjelmissa ja
muissa Aalto-yliopiston
soveltuvissa ohjelmissa

• Perusta itsenäiselle
elinikäiselle oppimiselle ja
ammatilliselle kehittymiselle

Ammatillisen osaamisen
ydin

• Bio-, materiaali- ja
kemiantekniikan sekä niihin
liittyvien matemaattis-
luonnontieteellisten
perusteiden hallinta

• Kyky soveltaa alansa
teoreettista osaamista
ongelmanratkaisutilanteissa

• Kyky hankkia, arvioida ja
käsitellä kriittisesti
tieteellistä ja ammatillista
tietoa

• Kyky arvioida kriittisesti
insinöörityön ja teknologian
vaikutuksia yksilön,
yhteiskunnan, talouden ja
ympäristön näkökulmasta

Työelämävalmiudet

• Kyky päämäärätietoiseen ja
suunnitelmalliseen
työskentelyyn sekä
itsenäisesti että ryhmän
jäsenenä

• Ryhmätyöskentelytaidot
• Projektityöskentelytaitojen

perusteet
• Selkeät suulliset ja kirjalliset

viestintätaidot
• CHEM-työelämäkurssit

suoritettuaan opiskelija on
vahvistanut
itsetuntemustaan ja hän
kykenee arvioimaan omia
työelämätaitojaan
työelämävaatimusten sekä
elinikäisen oppimisen
valossa

Aalto-yliopiston tutkintosääntö (5§)
Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet

Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaatin tutkinnon tarpeet opiskelijalle:

Kuva 2. Osa Curriculum mapping –työkalusta.
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