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Kansainvälisyysosaamista kaikille tutkinto-opiskelijoille

• SeAMKissa toimii Kansainvälisen koulutuksen ohjausryhmä, jonka tavoitteena on toiminnallaan tukea 

ja edistää strategiaan liittyvien kansainvälisyystavoitteiden sekä kv-toimintasuunnitelman toteutumista, 

ml. opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kehittymisen mahdollistaminen

• Osana koulutuksen kehittämistä on nostettu esiin tutkinto-ohjelmakohtaisesti 

kansainvälisyysvalmiuksien ja -osaamisen kehittymisen mahdollistaminen kaikille opiskelijoille. 

• Huomioidaan se, että kansainvälisyys ei tarkoita pelkästään vieraskielistä opetusta tai fyysisiä liikkuvuuksia, 

vaan kansainvälisyysvalmiuksien luomista/kv-osaamisen kehittämistä eri keinoin (ml.  suomeksi opetetut 

kansainvälisyyteen liittyvät opintojaksot, kieli- ja substanssiopintojaksojen integroinnit, asenteisiin vaikuttaminen, 

jne.).

• Perinteisten liikkuvuuksien ohella huomiota on kiinnitetty erityisesti kotikansainvälisyyteen ja sen erilaisiin 

toteuttamistapoihin sekä liikkuvuuksien monimuotoistamiseen (ml. virtuaali- Blended Mobility -tyyppiset 

liikkuvuudet). 
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Tutkinto-ohjelmien kansainvälisyystarjonta ja sen kehittäminen

• Kansainvälisyys on yksi viidestä opetussuunnitelmiemme juonteista, joiden täytyy kulkea läpi 

tutkinto-opetuksen.

• Kuluvana lukuvuonna on toteutettu tutkinto-ohjelmakohtaisesti sessioita, joissa on käyty läpi kunkin 

tutkinto-ohjelman mahdollistamia kotikansainvälisyys- ja liikkuvuusmahdollisuuksia ja niiden edelleen 

kehittämistä. Asiaa on käyty myös läpi myös Opetuksen kehittämistyöryhmässä yhdessä kaikkien 

tutkinto-ohjelmien koulutuspäälliköiden kanssa (eri tutkinto-ohjelmien välinen ”benchmarkkaus” ja 

oppiminen toistensa toimivista ja hyvistä käytänteistä).

• Perusajatuksena on, että edetään vahvasti tutkinto-ohjelmakohtaisin tavoittein ja toimenpitein -> 

toimitaan siten, mikä toimii kullekin tutkinto-ohjelmalle/opetusalalle parhaiten (ei siis ”One size fits

all”)

• Lisäksi on tarkasteltu mahdollisuutta tarjota kaikille tutkinto-opiskelijoille yhteisinä opintoina 

monikulttuurisuuteen liittyviä opintoja. Tätä lähdetään pilotoimaan vapaavalintaisella opintojaksolla jo 

kuluvan lukuvuoden aikana.
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Kansainvälisyysosaamisen kartuttamisen mahdollisuudet näkyviksi

• Opintosuunnitelmissa huomiota kiinnitetään kansainvälisyyden eri osa-alueiden näkyvyyden 

lisäämiseen: 

• tutkinto-ohjelman kuvauksessa

• OPS:in rakenteessa

• opintojaksojen osaamistavoitteissa, sisällöissä ja arviointikriteereissä sekä osin myös 

opintojakson toteutustavoissa.

• Tavoitteena jokaisessa tutkinto-ohjelmassa on mm:

• OPSiin integroidut ja näkyväksi tehdyt paikat/ajanjaksot kansainvälisyysosaamisen 

omaksumiselle  kuhunkin tutkinto-ohjelmaan parhaiten soveltuvalla tavalla ja laajuudella 

(kansainvälisyys-/liikkuvuusikkunat)

• Aukikirjoitetaan opintojakson kuvauksiin siihen sisältyvät kansainvälisyyselementit
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Mahdollisuuksia syvällisempään kansainvälisyysosaamiseen

• Kansainvälisen kaksoistutkinto-opiskelun opiskelijalle tarjoama mahdollisuus syvällisemmän 

kansainvälisyysosaamisen kartuttamiseksi osana korkeakoulututkinnon suorittamista -> tämän 

esille nostaminen ja kaksoistutkintoprosessien edelleen kehittäminen.

• Vieraskielisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarjoamat mahdollisuudet kartuttaa 

kansainvälisyysosaamista, ml. suomenkielisten ja vieraskielisten tutkinto-ohjelmien/vaihto-

opiskelijaohjelmien väliset integroinnit kansainvälisyysoppimisen mahdollistajina.

• Edellä mainittujen huomioiminen ops-suunnittelutyössä.
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Kansainvälisyysosaamista kansainvälisellä yhteistyöllä

• Koulutuksen kehittämistä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, esim. Erasmus+ 

strategisten kumppanuushankkeiden ja muiden hankkeiden sisällä opintojaksojen 

yhteiskehittämistä.

• SeAMK on kiinnostunut koulutuksen kansainvälisyyden eri osa-alueilla kuulemaan ja oppimaan 

muiden toimijoiden parhaista käytänteistä.
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