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Liite tulossopimukseen

Kielikeskus
Rehtorin avaus: Lapin korkeakoulukonsernin ja Lapin yliopiston strategian suhde
(Liite: Lapin yliopiston strategia 2020)

Yksikön johtajan katsaus ja siitä käyty keskustelu
Tutkimus
käännös- ja kielentarkastuspalvelut tutkimuksen kansainvälistymisen tukena
akateemisten tekstitaitojen, esiintymistaidon ja englanninkielen opetus
osallistuminen tutkijakoulun kurssitarjontaan
Kehittämiskohde:
yksikön oma täydentävän rahoituksen tutkimustoiminta
Perustutkintokoulutus
OPS-yhteistyö/ opetuksen integrointi tiedekuntien perusopetukseen
kansainvälisyys, opetuksen periodisointi, palautejärjestelmien kehittäminen, AHOT,
omaa monimuoto-opetusta olemassa olevien verkkomateriaalien hyödyntämisen
sijasta
Kehittämiskohteet:
palautejärjestelmien systematisointi ja hyödyntäminen (yksikkötaso, aineryhmätaso)
uusien opettajien perehdyttäminen ja opettajien oman työn kehittäminen, opettajien
tutkimustoiminta
AHOT
koti- ja ulkomaisen verkko-opetuksen hyödyntäminen monipuolistamaan yksikön
omaa opetusta
opettajarekrytoinnin kehittäminen
Kielikeskuksen vuonna 2009 järjestämän opetuksen opintopistesaldo oli yli 10 000 op:
englanti 3 560 op
saksa 3 268 op
ruotsi 1 879 op
muut n. 1300 op

Kansainvälistyminen ja kansainvälinen toiminta:
kieli- ja viestintätaidot opiskelijoille ja henkilökunnalle
Venäjä-osaamisen tuki
kulttuurienvälinen viestintä
käännös- ja kielentarkastuspalvelut
Kehittämiskohteet:
kumppanuusyliopistojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
kattava kielitarjonta
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus/aikuiskoulutus:
Kielikeskus on toteuttanut Avoimen yliopiston ja Maakuntakorkeakoulun
organisoimaa aikuiskoulutusta.
Kehittämiskohteet:
aikuiskoulutuksen tarvelähtöinen suunnittelu
palautejärjestelmien kehittäminen aikuiskoulutuksen erityistarpeet tunnistavaan
suuntaan
Johtaminen ja yliopistoyhteistyö:
Kielikeskuksen organisaation ja johtamisen selkiyttäminen
Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskuksen kehittäminen

Kehittämiskohteet:
Kielikeskuksen organisaation ja johtamisen edelleen selkiyttäminen
Kielistrategian laatiminen alueen korkeakoulujen kanssa
Kehityskeskustelujen irrottaminen vpj:stä
sivutoimisten opettajien sitouttaminen
Kuluvan kauden haasteet:
LKKK:n kielikeskuksen valmistelu
Kielikeskuksen toimintaa ohjaavien asiakirjojen päivittäminen
Henkilöstörakenteen kehittäminen
Opetussuunnitelmatyö
AHOT
Hanketoiminta
Avoimen yliopiston rahoituksessa tapahtuneet muutokset

Muuta:
CBU- ohjelmaan Venäjänkielen opetusta?
Tutkintojen hinta / tarkoituksenmukainen kielenopetus; ryhmäkoot – ryhmiä
yhdistetty mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
Kiinaoikeus – kiinankielenopetus – tarvitaan lisää opiskelijoita/opintopisteitä, Kiina
myös avoimeen opetukseen ja amkien opetustarjontaan.
Kasvatustieteiden tiedekunnassa: mediakasvatuksen englanninkieliset opinnot
o edellyttää toimenpiteitä kielikeskuksessa
Maisteriohjelmien suunnittelussa kielenopetus huomioitava nykyistä paremmin,
tiedossa olevia ohjelmia:
o EMACIM-hanke (Kimberley Cornfield)
o Äänisuunnittelu (Räty)
o Soveltava kuvataide (Räty)
Henkilökuntarakenne
Konsernin käännös- ja kielentarkastuspalvelut käytössä 1.8.2010 alkaen. Kielikeskus
rekrytoi toisen kääntäjän.
Englanninkielen päätoiminen tuntiopettaja, ma. tehtävä 1.8.2010 - 31.7.2011
Puheviestinnän yliopistonlehtori 1.8.2010 - 31.7.2011
Ruotsinkielen yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja 1.8.2010 - 31.7.2011
Venäjänkielen opetuksen rahoitusta selvitetään vuoden 2010 aikana.
Ranskankielen opetusta varten selvitetään mahdollisuus konsernin yhteisen päätoimisen
opettajan palkkaamiseen.

