TURUN YLIOPISTON VUODEN OPETTAJA 2022
Turun yliopiston opiskelijoilta ja henkilökunnalta pyydetään ehdotuksia lukuvuoden
2021–2022 opettajaksi. Vuoden opettajaa valittaessa huomioidaan vuorovaikutteinen, innostava ja
hyvää opiskeluilmapiiriä edistävä opetus. Opetus on jatkunut poikkeavissa olosuhteissa. Vuoden
opettajaa valittaessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota opetukseen, joka on innostanut ja luonut
yhteisöllisyyttä ulkoisista tekijöistä huolimatta. Ehdotuksen voi tehdä vähintään kaksi opiskelijaa,
TYYn järjestö, vähintään kaksi henkilökunnan jäsentä tai yliopiston yksikkö. Valintamahdollisuuksia
parantaa se, että esitys on opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä tekemä. Valinnan suorittavat Turun
yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja koulutusneuvoston ja
ylioppilaskunnan esityksistä.
Vuoden opettajaa valittaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi seuraaviin tekijöihin:
Arkipäivän opettajuus:
 innostavuus ja oppimisen tukeminen
 henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kehittäminen
Opintojen ohjaus:
 opintojen etenemisen edistäminen ja opintojen ohjaukseen panostaminen (esimerkiksi
opettajatuutorointi/omaopettajana toimiminen/ hops-ohjaajana toimiminen)
 sujuva opinnäytetöiden ohjaus
Opetuksen kehittäminen:
 opetussuunnitelmatyöhön osallistuminen
 opetusmenetelmien ja -välineiden monipuolisuus
 opiskelijapalautteen ja arviointien huomioiminen ja hyödyntäminen
 oman pedagogisen osaamisen kehittäminen ja sen jakaminen työyhteisössä
Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen:
 ongelmakeskeisyys ja innovatiivisuus
 oman tieteenalan kehittäminen opetuksessa ja tutkimuksessa
 laadukas jatko-opiskelijoiden opetus ja ohjaus
 uusien tieteellisten tulosten hyödyntäminen opetuksessa

Ehdokkaiden esittäminen tapahtuu täyttämällä TYYn nettisivuilta löytyvä sähköinen
lomake (www.tyy.fi) sunnuntaina 8.5.2022 klo 23.59 mennessä.
Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso julkistetaan syksyllä Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa.
Tunnustusten saajat palkitaan rahapalkinnolla.

Lisätietoja:
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, puh. +358 44 796 1064, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi
TY:n koulutuksen tuen osastopäällikkö Minna Vuorio-Lehti, puh. +358 50 567 7355, mivule@utu.fi

TURUN YLIOPISTON VUODEN OPINTOJAKSO 2022
Turun yliopiston opiskelijoilta ja henkilökunnalta pyydetään ehdotuksia lukuvuoden
2021–2022 opintojaksoksi. Opetus on jatkunut lukuvuoden aikana poikkeavissa olosuhteissa.
Suuressa osassa opintojaksoja tämä on tarkoittanut myös muutoksia suunniteltuun. Innon
synnyttäminen oppimiseen ja ryhmähengen luominen ovat tärkeitä ansioita opintojaksolle
muuttuvassa ympäristössä. Haluamme kuulla tällaisista opintojaksoista ja ratkaisuista, jotka tekivät
niistä onnistuneita. Ehdottaa voi myös laajempaa opintokokonaisuutta tai opetukseen liittyvää
toimintaa, joka edistää opiskelijoiden oppimista ja opinnoissa etenemistä (esim.
opettajatuutortoiminta tai opiskelutaitokurssit).
Vuoden opintojaksoa valittaessa huomioidaan vuorovaikutteinen, innostava ja hyvää
opiskeluilmapiiriä edistävä opetus sekä monipuoliset ja oivaltavat opetus- ja arviointimenetelmät.
Ehdotuksen voi tehdä vähintään kaksi opiskelijaa, TYYn järjestö, vähintään kaksi henkilökunnan
jäsentä tai yliopiston yksikkö. Valintamahdollisuuksia parantaa se, että esitys on opiskelijoiden ja
henkilökunnan yhdessä tekemä. Vuoden opintojakson valitsevat Turun yliopiston rehtori ja
ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja koulutusneuvoston ja ylioppilaskunnan esityksistä.
Vuoden opintojakson valinnalla halutaan nostaa esiin hyvin toimivia käytäntöjä ja malleja yksittäisen
opintojakson, kurssin, seminaarin tai laajemman opintokokonaisuuden toteuttamisessa. Se voi
tarkoittaa toimivia opetusjärjestelyjä tai innovatiivisia opetusmetodeja. Opintojakso voi olla pieni
muutaman opintopisteen suoritus tai suurempi moniosainen kokonaisuus. Ennen kaikkea haetaan
opintojaksoa tai -kokonaisuutta, joka on mielekäs ja kannustava sekä opettajalle että opiskelijalle ja
jossa toteutuu yhteisöllisyys. Hyvä opintojakso tai -kokonaisuus mahdollistaa esimerkiksi
molemminpuolisen palautteen antamisen ja sen hyödyntämisen.
Ehdotusten esittäminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen
lomake (www.tyy.fi) sunnuntaina 8.5.2022 klo 23.59 mennessä.
Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso julkistetaan syksyllä Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa.
Tunnustusten saajat palkitaan rahapalkinnolla.

Lisätietoja:
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, puh. +358 44 796 1064, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi
TY:n koulutuksen tuen osastopäällikkö Minna Vuorio-Lehti, puh. +358 50 567 7355, mivule@utu.fi

