JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

STUDENT LIFE –OHJAUSRYHMÄ III (2015-2017)

KOKOUSMUISTIO
Kokouksen nro:
Aika ja paikka:

11
Tiistai 07.06.16 klo 13:00 - 15:00, Agora B301

Jäsenet: Tapio Anttonen (siht.), Lasse Heikkilä (JYY) (kohdat 1-3), Mari Ikonen, Marjo Kotimäki (YTHS), Joachim Kratochvil (JYY), Taru Kujanpää, Hanna Laitinen, Minna-Riitta Luukka, Kari Pitkänen (vpj.), Helena Rasku-Puttonen (pj.) ja Tanja Vehkakoski (kohdat 1-3).

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen avasi kokouksen klo 13:05. Ohjausryhmän sihteerinä toimi Student
Life –suunnittelija Tapio Anttonen.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Muistio hyväksyttiin muutoksitta.

2. Tilannekatsaus ja suunnittelu
Taloustilanne
Tapio Anttonen esitteli Erpakeen kuluseurantaraportin ajalta tammi-huhtikuu. Vuoden 2016 kokonaisbudjetti on
300.000€, josta 40.000€ on siirretty perusrahoituksen siirtona Psykolaogian laitokselle opiskelijoiden hyvinvointitoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Työkustannukset ovat toteutuneet ennakoidusti. Kehittämishankkeita olemme tukeneet hieman aiemmin budjetoitua enemmän kuitenkin budjetin raameissa pysyen (yksi bonus Jyväversitas-projekti
10.000€, tutkimusapurahojen nosto 5000 eurolla, yhteensä 15.000€). Tutkimusapurahat (3x15.000€) sekä kolmen Jyväversitas-projektin tuki (yhteensä 40.000€) on tehty perusrahoituksen siirtoina suoraan ao. laitoksille. Opiskelijan Kompassin käytettävyyden kehittämiseen rekrytoidun harjoittelijan palkka maksetaan Student Life -kehittämisvaroista.

Katsaus meneillään oleviin hankkeisiin
Tapio Anttonen esitteli meneillään olevat hankkeet liitteen 1 mukaisesti. Nostoina todettiin seuraavat asiat:
ePortfolio
 Google analytics -tietojen perusteella ohjelman käyttö kasvaa
 jatkossa on panostettava sen käyttöönoton tukeen, sen valmennukseen ja koulutukseen sekä laajemman käytön implementointiin.
 kehittämisvaiheen nyt päätyttyä ePortfolion käyttöönotosta syntyvät kustannukset tulee siirtää yliopiston
toimintamenoihin.
 ePortfolion käyttö kannattaisi kytkeä oma opettaja -toimintaan, joka voitaisiin ottaa käyttöön yliopistossa laajasti.
Verkkotentti
 mahdollista tehdä useilla käytössä olevilla tekniikoilla/alustoilla (Optima, Moodle, Koppa)
 yliopiston Kopan verkkotentti (tehtävänpalautus, tentit) on jo melko aktiivisessa käytössä
 tentaattorikoulutus suunnitteilla yhteistyössä IT-palveluiden ja Avoimen yliopiston kanssa
 Kopan Verkkotentin jatkokehittäminen suunniteltava huomioiden eTentti/Exam-tenttitilan käyttölaajennustarve, jota käsitellään tarkemmin kohdassa 4.
Jyväversitas-projektit
 kaikki kolme projektia (Hommat haltuun!, Ryhmämentorointi ja Hyvinvoiva minä –verkkosivusto) ovat käynnistyneet rivakasti, yhteistyö opiskelijoiden ja tukilaitosten kesken toimii erinomaisesti.
 päätettiin, että projekteja esitellään lukuvuoden avajaisissa KampusPiknikillä
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Student Life -harjoittelut
 Student Life -kehittämistoimintaan on varattu harjoittelijatyöpanosta yhteensä 4 x 4kk
 varataan vielä käytettävissä oleva neljän kuukauden harjoittelijaresurssi Oma opettaja -toiminnan kehittämiseen syksylle 2016
KYTKE-projekti

Päälinjat ja painotukset loppuvuodelle
Päätökset: Edellä mainittujen kehittämistoimien lisäksi loppuvuoden toiminnassa tullaan erityistä huomiota
kiinnittämään kansainvälisten opiskelijoiden tukeen, myös nyt alkavan yksinäisyys/osallisuus -teeman sisällä.

3. TyöelämäForum
Aiheena oli käydä läpi edellisen tapahtuman kokemukset ja päättää tuesta foorumille. Lasse Heikkilä ja Joachim Kratochvil esittelivät TyöelämäForumin 2016 raportin (liite) avulla edellisen tapahtuman toimet ja toteumat. Keskustelussa nousi esille seuraavat seikat:





foorum todettiin tärkeäksi ja ohjausryhmä kannatti sen jatkoa
yhteistyö yliopiston työelämäpalveluiden kanssa edelleen tärkeä
ulkomaisten opiskelijoiden huomioiminen sisällössä tärkeää
laajasti opiskelijoita kiinnostavien esiintyjien rekrytointi todettiin sekä haastavaksi että tärkeäksi, sillä se vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden osallistumiseen; esiintyjäehdotuksia voisi tiedustella suoraan ainelaitoksilta
ja opiskelioilta

Päätös: Ohjausryhmä päätti tukea seuraavan TyöelämäForum-tapahtuman toteutusta Student Life kehittämistoiminnan varoista edellisvuoden tapaan tapahtumakoordinaattorin palkkakuluihin.

4. Verkko/Etätentti
Kutsuttuna asiantuntijavieraana: suunnittelija Liisa Kallio, IT-palvelut
Aiheena oli tarkastella verkkotentin jatkokehitystä suhteessa eTentin (eli Exam) käyttötarpeen kasvuun.
eTentin tilanne lyhyesti:







kirjaston e-tenttitilassa 12 tenttipaikkaa
käyttöpiikit keväisin (huhti-kesäkuut) ja joulukuu
toukokuussa 2016 622 tenttiä, no show suuri
kesäongelmana kirjaston suppeammat kesäaukioloajat, joihin tänä kesänä saatu parannusta (yksi avoin lauantai/kk kesä- ja heinäkuussa)
eTenttitilaa käytetään myös kypsyysnäytteiden antamiseen
eTentin käyttötarve kasvaa, minkä vuoksi yliopiston on ratkaistava jatkotoimenpiteet tarvittavan tilan ja kaluston osalta. Vaihtoehtoisena tai rinnakkaisena mallina voisi olla verkkotentin laajennettu käyttöönotto, minkä
etuna on kustannustehokkuus.

Verkkotentti:






omat sekä muutamista muista yliopistoista saadut käyttökokemukset etänä tapahtuvasta sähköisestä tenttimisestä ovat lupaavia
lisää opintojen joustavuutta
kustannustehokas
nykytekniikalla toteutettuna vilppiriski on olemassa, järjestelmää vaikea saada aukottomaksi, uusia tunnistustekniikoita kehitetään parhaillaan TeSLA-hankkeessa
ehkä merkittävimpänä muutoksena on tentin pedagoginen muutos, joka kehittää tenttiä oppimistilanteena
huomattavasti

Havainnot
 Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto ja IT-palvelut ovat mukana laajassa TeSLA (Adaptive Trustbased e-assessment System for Learning) -hankkeessa, jossa kehitetään sähköisen tenttimisen tunnistusmenetelmiä. TeSLA-työryhmän johtajana Jyväskylän yliopistossa toimii pedagoginen johtaja
Tarja Ladonlahti Avoimessa yliopistossa.
 Pedagogiikka ja digitaalisuus monimuotoistuvissa oppimisympäristöissä on myös vahva kehitysala
yliopiston strategiassa (Jyväskylän yliopiston strategian toimenpideohjelma vuosille 2016-2020; Jyväskylän yliopiston tavoitetila visio2030).
Päätös: Verkkotentin ja eTentin kehttämisprosessia jatketaan, yhdyshenkilönä IT-palveluissa kehittämispalvelujen päällikkö Markku Närhi. Tavoitteena aiheen formulointi, askeleet ja projektointi.
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Muut asiat
Seuraava kokous pidetään kesälomien jälkeen ja aika sovitaan myöhemmin.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja poistui 15:25. Varapuheenjohtaja Kari Pitkänen päätti kokouksen kello 15:52.

Muistion laati:

Tapio Anttonen, ohjausryhmän sihteeri

Liitteet:
1.

Tilannekatsaus hankkeista

2.

TyöelämäForum-raportti

