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Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikkö tarjoaa pedagogista koulutusta:   

LÄÄKETIETEELLISEN PEDAGOGIIKAN KURSSI 10op 

2019 – 2020 
Ajankohta: Syksy 2019 - Kevät 2020 

Kurssin esittely ja tavoitteet: 

Lääketieteellisen pedagogiikan kurssin tavoitteena on osallistujien omien opetus- ja ohjausvalmiuksien kehittäminen 

sekä opetuskäytänteiden uudistaminen. Koulutuksen eri sisältöjen kokoavana teemana on opiskelijakeskeisiin 

opetus- ja arviointimuotoihin tutustuminen ja niiden soveltaminen opetuksessa. Kurssi (10 op) on suunnattu Turun 

yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opetusta ja ohjausta antaville henkilöille. 

Kurssi koostuu kuudesta lähiopetuspäivästä eli seminaarista, niihin liittyvistä ennakkotehtävistä ja 

oppimispäiväkirjan kirjoittamisesta. Lisäksi kurssilaiset toteuttavat oman opetuksen kehittämishankkeen, jonka 

etenemistä tuetaan pienryhmäkokoontumisilla (4kpl). Oman opetuksen kehittämishanke voi kytkeytyä osallistujien 

opettamaan opintojaksoon tai laajempaan opintokokonaisuuteen. Kehittämishanke voi kytkeytyä myös koko 

laitoksen tai oppiaineen opetuksen yleisempään kehittämiseen.  

Seminaaripäivät (6kpl) 

 
pe 4.10.2019    1. Opettajuus ja oppimiskäsitykset lääketieteessä 
klo 9-15   dos. Outi Kortekangas-Savolainen & KM Erika Österholm 
   Paikka: Medisiina D. Mitoosi ja Meioosi  
 
 
pe 22.11.2019  2. Palaute, arviointi ja osaamistavoitteet  
klo 9-15   Koulutusasiantuntija KM Erika Österholm & dos. Outi Kortekangas-Savolainen, TY 
   Paikka: ilmoitetaan 
 

 
pe 17.1.2020     3. Yliopisto ja ryhmä oppimisympäristönä 
klo 9-15   Opintopsykologi Tiina Tuominen, TY 
   Paikka: ilmoitetaan 

    
 

pe 6.3.2020   4. Aktivoivat opetusmenetelmät 
klo 9-15   Outi Kortekangas-Savolainen & koulutusasiantuntija, TY 
   Paikka: ilmoitetaan 

    
       
pe 24.4.2020   5. Asiantuntijuus ja ohjaaminen 
klo 9-15    Outi Kortekangas-Savolainen & koulutusasiantuntija, TY 
   Paikka: ilmoitetaan 
    
   

 
pe 22.5.2020    6. Kurssilaisten opetuksen kehittämishankkeiden esittely, kurssipäätös  
klo 9-15    Villa Promenade, Ruissalo 
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Kohderyhmä ja osanottajamäärä: 
 
Lääketieteellisessä tiedekunnassa opetusta ja ohjausta antava henkilökunta. Mukaan otetaan enintään 25 
opettajaa/ohjaajaa.  
Kurssilla on mukana muutama opiskelija pedagogiikan valinnaisopintopolulta, lääketieteen ja hammaslääketieteen 
koulutusohjelmista.  
 
 

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan webropol-linkin kautta sunnuntaihin 1.9.2019 mennessä. 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/418D82C11BA2B221 
 
 
 
Yhteystiedot Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikköön:  
 
Yksikön johtaja Outi Kortekangas-Savolainen, oukosa@utu.fi 
 
Koulutusasiantuntija Erika Österholm, ekoste@utu.fi 
 

www.utu.fi/tutke 
www.facebook.com/tutke 

 
 
 
Jatkokoulutustietoa 

 
Lääketieteellisen pedagogiikan kurssin ja ylemmän yliopistollisen korkeakoulutustutkinnon suorittaneet voivat lukea hyväksi kurssista saatavat 
opintopisteet, mikäli hakeutuvat myöhemmin Turun yliopiston Yliopistopedagogiikan yksikön tarjoamiin opintoihin.  

Yliopistopedagogiikka 1 (10 op) ja Yliopistopedagogiikka 2 (15 op) ja Yliopistopedagogiikka 3 (35op) muodostavat 60 op kokonaisuuden, joka 
antaa asetuksen (A865/2005) mukaisen laaja-alaisen aineenopettajan kelpoisuuden. 

 https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajankoulutuslaitos/yliopistopedagogiikka 
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