
Tampereen
korkeakouluyhteisön
koulutusstrategia



• Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat 

kansainvälisen ja Suomen monipuolisimman, yli 30 000 opiskelijan 

korkeakouluyhteisön. Monitieteisen korkeakouluyhteisömme 

koulutuksen ja tutkimuksen ytimessä ovat tekniikka, terveys ja 

yhteiskunta.

• Korkeakouluyhteisömme tunnetaan opiskelijalähtöisestä, 

dynaamisesta, yhteiskuntaa ja työelämää uudistavasta 

koulutuksestaan. Koulutuksemme perustuu uusimpaan 

tutkimustietoon sekä vahvaan elinikäiseen kumppanuuteen ja 

vuorovaikutukseen yhteiskunnan ja työelämän toimijoiden kanssa.

• Globaali digitaalinen kampuksemme tarjoaa joustavat 

mahdollisuudet toimia korkeakouluyhteisömme jäsenenä ja 

opiskelijana maantieteellisistä rajoista riippumatta. 

• Koulutamme opiskelijoistamme korkeatasoisia asiantuntijoita, joilla 

on välineet rajoja ylittävään  ymmärrykseen, kansainväliseen 

menestymiseen ja jatkuvaan oppimiseen.
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• Vahvan perustan koulutuksellemme luovat opetukseen 
integroitu uusin tutkimustieto, korkeatasoinen 
pedagogiikka sekä kiinteä yhteys työelämän kanssa 
tehtävään kehittämis- ja innovaatiotyöhön.

• Innostava ja kansainvälinen korkeakouluyhteisömme 
toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa kytkien yhteen tieteen ja 
yhteiskunnallisesti merkittävät ilmiöt.

• Luomme ja tarjoamme aidosti monialaisia ja –tieteisiä 
opintokokonaisuuksia, joissa yhdistyvät strategiset 
osaamiskärkemme tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

• Kansainvälisyys ja kansainvälisyysosaaminen ovat 
osa kaikkia tutkinto-ohjelmiamme. 

Maailmaa muuttavien 
tulevaisuuden osaajien 
korkeakouluyhteisö



• Hyödynnämme oppimisessa ja opetuksessa uusinta tietoa ja teknologiaa sekä tehokkaiksi ja 
vaikuttaviksi todettuja pedagogisia lähestymistapoja. 

• Kehitämme oppimista tukevia oppimisympäristöjä ja yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja. 
Opiskelijat saavat koko opintojensa ajan tarpeidensa mukaista ohjausta tavoitteelliseen ja 
sujuvaan opiskeluun.

• Luomme globaalin digitaalisen kampuksen, joka mahdollistaa kansainvälisen verkottumisen ja 
joustavat tavat kehittää osaamista ajasta ja paikasta riippumattomasti. 

• Digitaalinen kampus, henkilökohtainen ohjaus ja laadukkaat fyysiset oppimisympäristöt 
muodostavat yhdessä saumattoman opiskelukokemuksen. 

Oppimista tukevat 
oppimisympäristöt 
ja prosessit



• Ennakoimme systemaattisesti globaaleja työelämän osaamistarpeiden murroksia yhdessä 
kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmiemme kanssa. 

• Hyödynnämme koulutustarjonnassamme joustavasti eri koulutusten vahvuuksia. 

• Mahdollistamme opiskelijoille heidän osaamistavoitteisiinsa perustuvat työelämään johtavat 
opintopolut. Opiskelijat voivat ottaa opintoja korkeakouluyhteisömme ja valikoitujen 
kumppaneidemme tarjonnasta syventääkseen tai laajentaakseen osaamistaan ja suuntautuakseen 
omien tavoitteidensa mukaisesti.

• Tuemme ja edistämme elinikäistä kumppanuutta sekä tarjoamme joustavat mahdollisuudet työuran 
aikaiseen jatkuvaan osaamisen täydentämiseen ja yhteiskehittämiseen korkeakouluyhteisömme 
kanssa.

Yksilölliset, joustavat ja 
tehokkaat opintopolut



• Opiskelijamme pääsevät mukaan työhön 
yhteiskunnan suurimpien haasteiden 
ratkaisemiseksi heti opintojen alusta alkaen. 

• Yhteisöllinen toimintakulttuurimme rakentuu 
opiskelijoiden aktiiviseen osallistumiseen.

• Yhteisiä arvojamme ovat aloitteellisuus, 
kiinnostus yhteisön toimintaan, 
vastuunkanto, sitoutuminen opinnoissa 
etenemiseen ja oppimiseen sekä 
vertaisverkoston muodostuminen.

• Yhteisössämme opiskelijat osallistuvat heitä 
koskevien asioiden kehittämiseen.

Osallistuva
opiskelija



• Henkilöstö ja opiskelijat muodostavat 
yhdessä koulutusta, pedagogiikkaa 
ja oppimisympäristöjä tavoitteellisesti 
kehittävän yhteisön. Tuotamme 
oppimisen ja opetuksen sisältöjä 
yhteisvoimin sekä kannustamme 
tuotettujen resurssien avoimeen 
jakamiseen. 

• Yhteisössämme opettajuutta 
arvostetaan ja opettajuuden 
kehittymistä tuetaan systemaattisesti 
ja tutkimusperustaisesti. 

• Vahvuutemme on henkilöstö, jonka 
identiteetti rakentuu sekä 
tutkijuudelle että opettajuudelle. 
Huippututkijat ovat mukana 
opintosisältöjen kehittämisessä ja 
opettamisessa.

• Henkilöstön ja opiskelijoiden 
osaaminen ja hyvinvointi ovat 
korkeakouluyhteisömme 
menestystekijöitä.

Uudistuva
korkeakouluyhteisö
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