TOIMEKSIANTO 12.6.2015/ päivitetty 7.9.2015

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Psykologian ja filosofia alojen koulutuksen ja
tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi
UNIFI ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 11.5.2015 käynnistää psykologian ja filosofian
alojen koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellista kehittämistä ja profilointia koskevan selvitystyön.
Selvitystyön lähtökohtana ovat kansainvälistyvän yhteiskunnan muuttuvat ja laajentuvat
osaamis- ja tietotarpeet. Tavoitteena on parantaa alojen koulutuksen ja tutkimuksen laatua sekä
luoda edellytyksiä yliopistojen profiloitumiseen ja yliopistojen välisen työnjaon selkeyttämiseen. Alojen koulutuksen rakenteellinen kehittäminen ja tutkimuksen profiloituminen edellyttävät, että kunkin yliopiston asettamat tavoitteet asetetaan laajempaan valtakunnalliseen kontekstiin. Em. alojen koulutuksen ja tutkimuksen tulee jatkossa muodostaa laadun sekä kansainvälisen kiinnostavuuden kannalta riittävän suuria kokonaisuuksia.
Asetettu tavoite merkitsee päällekkäisyyksien purkamista ja suurien mutta profiloituneiden
koulutus- ja tutkimuskokonaisuuksien luomista. Se edellyttää erityisesti yliopistojen välisiä
yhteistyöneuvotteluja. Alojen koulutusta ja tutkimusta tulee tarkastella ennakkoluulottomasti ja
sen pohjalta tehdä ehdotuksia laajan osaamispohjan rakentamiseksi ja osaamisen keskittämiseksi.
Työlle asetetaan selvityshenkilö ja hänen tuekseen nimetään yliopistojen edustajista koostuva
johtoryhmä/yhteyshenkilöverkosto. Selvitystyössä edellytetään tarkasteltavan ainakin seuraavia asioita:
- millainen oppiainevalikoima aloilla tarvitaan yksittäisissä yliopistoissa ja valtakunnallisesti?
- mikä on riittävä maisteri- ja tohtorikoulutuksen mitoitus?
- tuleeko jokaisella alalla, jolla voi suorittaa maisteritutkinnon olla myös tohtorikoulutusta?
- millaisia uusia koulutus- ja tutkimustarpeita ennakoidaan syntyvän tulevaisuudessa?
- miten yliopistojen välillä sovitaan profiloitumisesta?
- miten ohjataan kehitystä suurempiin osaamiskokonaisuuksiin ja vahvoihin, profiloituneisiin tutkimuskeskittymiin?
- miten vähenevät resurssit voidaan jakaa paremmin ja muodostaa kansainvälisesti kilpailukykyisempiä yksiköitä?
- mihin suuntaan alan suomalaista opetusta ja tutkimusta tulisi suunnata ja mihin millaisia
haasteita suomalaisella osaamisella tulee ratkaista?
- miten huolehditaan alojen mahdollisista erityistarpeista?
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Organisointi ja aikataulu
UNIFI ry:n hallitus on kutsunut hankkeen selvityshenkilöksi emerituskansleri Ilkka Niiniluodon. Hankkeen akateemisena sihteerinä toimii koordinaattori (Psykonet) Kari Lehti Turun yliopistosta (päivitetty 7.9.2015). Yliopistot nimeävät hankkeelle pääsääntöisesti vararehtoritasoiset yhteyshenkilöt.
Hankkeen toimikausi on 11/2015 asti.
Kustannukset
Hankkeen johtajalle ja sihteerille maksetaan kertakorvauksena 4000 euroa. Hankkeen kustannukset, yhteensä 8 000 euroa jaetaan tasan osallistuvien yliopistojen kesken.
UNIFI tukee selvitystyötä käytettävissä olevilla resursseillaan.

