Kv-päivät 2013 | Ohjelma
Maanantai 20.5. | Monday 20 May
Lento Helsinki–Kittilä klo 10:40–13:10.

13:00–22:00 Infotiski auki – Info Desk open, Levi Summit
15:00–19:00 Sessio A:
A1

A2

A3

Sessio

Sessio

Wo r k sh o p

A4

A5

A6

A7
Kotak eskuste lut/
Fr e e d iscussio ns in
Kota

Summit, Nordic 1+2

Summit, Auditorio 2

Hullu Poro, Kevät

Summit, Nordic 3

Summit, Nordic 6

Summit, Nordic 4

Summit, Kota

Tulokaskoulutus / CIMO

Brasilian valtion Science
without Borders -ohjelman info ja tapaaminen

UArctic Global Access
-workshop klo 14:00–
18:00 (North-to-North
jäsenille, suljettu/
closed)

Pinnet-kokous
(suljettu/closed)

UniPid-kokous
(suljettu/closed)

Aivoriihi-kokous
(suljettu/closed)
alkaen klo 16:00

Kota-keskustelut / Jos
et osallistu maanantaiiltapäivän muuhun ohjelmaan, tule tulistelemaan, keskustelemaan,
tapaamaan tuttuja
lappilaiseen tyyliin!

16:30–17:30 Kahvit – Coffee/tea, Levi Summit (Global Access group at Hullu Poro)
20:00–22:00 Tervetulovastaanotto – Welcome Reception, Levi Summit
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Tiistai 21.5. | Tuesday 21 May
08:00–18:00 Infotiski auki – Info Desk open, Levi Summit

09:00–10:30	
Avaussessio – Opening Session, Auditorio 1
Opening Address: Rector Mauri Ylä-Kotola, University of Lapland
Keynotes:

President Lars Kullerud, University of the Arctic: What makes the Arctic so topical just now? What is the role in HE collaboration in that
Director Alf Rasmussen, SIU Norway: The case of Norway: the role of international cooperation in implementing Norway’s Arctic strategy
Chair: Outi Snellman, University of Lapland
Sessio B:
10:45–12:00	
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10/English

B11/English

B12/English

Sessio

I n fo

Best
pr ac tices

Sessio

Sessio

Sessio

Best
pr ac tices

Sessio

Roun dtable

Sessio

Sessio

Sessio

Summit,
Auditorio 1

Summit,
Nordic 1

Summit,
Gold Digger
-kabinetti

Summit,
Nordic 2

Summit,
Nordic 3

Summit,
Nordic 4

Hullu Poro,
Kesä

Summit,
Kahvila
Spiella

Summit,
Nordic 5

Summit,
Nordic 6

Summit,
Auditorio 2

Hullu Poro,
Syksy

Kiina update

Global
Mindedness
-kysely.
Muuttaako
vaihtoopiskelu
opiskelijoiden asenteita ja voiko
muutosta
mitata?

Orientaatio,
seminaarit,
tapahtumat,
vierailut –
tukipalveluita
yhdysvaltalaisille stipendiaateille

Tutkintoopiskelijoiden hakuprosessit

Kaipaako
työnantaja
kansainvälistä osaajaa?

Alakko nää
mua – kv- ja
alumnitoiminnan
yhteistyö

Liikkuvuushallinnon
klinikka käytännöistä

Opiskelijan
oleskelu
lupaprosessi
ja siihen
liittyvät
ajankohtaiset asiat

Korkeakoulujen Venäjäyhteistyö ja
FIRST

Bad English?

Bridging the
International
Student and
Staff Experience

What we
learned
about
Finland – a
European
perspective

12:00–13:30 Lounas – Lunch, Ravintola – Restaurant Okta, Panorama
HUOM! Global Access -ryhmä ja sessioiden B7 ja B12 osallistujat syövät lounaan Ravintola Hullussa Porossa
NB. Global Access group and participants in sessions B7 and B12 have lunch at Restaurant Hullu Poro
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13:30–14:45 Sessio C:
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11/English

Sessio

Outdoo r
sessio n

I n fo

Wo r k sh o p

Sessio

Sessio

Roun d table

Roun d table

Outd o o r
sessio n

Sessio

Sessio

Summit,
Auditorio 1

Summit, Kota

Summit,
Nordic 1

Hullu Poro,
Kevät

Summit,
Nordic 2

Summit,
Nordic 3

Summit,
Nordic 5

Summit,
Nordic 6

Panoraman
terassi

Summit,
Nordic 4

Summit,
Auditorio 2

Kesäkoulut
kansain
välistymisen
vauhdittajina

International
Collaboration
& Global Responsibility

(SÄ ÄVAR AUS)

Kuinka
arvioida
korkeakoulujen kansainvälistymistä

Laavukahvit
ja keskustelu
Kiina-asioista
Mika Tirrosen
kanssa

Työelämäyhteistyö
kansainvälisen
yhteistyön
strategisena
kehittämiskohteena

UArctic Global
Access -workshop
13:00–17:00
(suljettu/
closed)

Henkilöstö
vaihtojen
laadunvalvonta ja tulosten
levittäminen

Kv-tutkintoopiskelijoiden
koulutus
voittoa
tuottavaksi liiketoiminnaksi? Analyysi
opiskelijarahoituksesta
Isossa-Britanniassa

Saapuvien
opiskelijoiden
asumispalvelut

Kriisien ennaltaehkäisy ja
kohtaaminen

Japanilaisten
opiskelijoiden
houkutteleminen Suomeen

14:45–15:15 Kahvit – Coffee/tea, Levi Summit (Global Access group at Hullu Poro)
15:15–16:30 Sessio D:

D1/English

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10/English

Sessio

Outd oo r
sessio n

Roun d table

Wo r k sh o p

Sessio

Sessio

I n fo

Sessio

Sessio

Sessio

Summit,
Auditorio 1

Summit, Kota

Summit,
Nordic 5

Hullu Poro,
Kevät

Summit,
Nordic 1

Summit,
Nordic 2

Summit,
Nordic 3

Summit,
Nordic 4

Summit,
Kahvila Spiella

Summit,
Auditorio 2

Academic
Cooperation Association (ACA),
multi-dimensional global
university ranking system (UMultirank) and
Nordic Council
of Ministers key
themes and
activities

Laavukahvit
ja keskustelu
Kiina-asioista
Mika Tirrosen
kanssa

Opiskelijavaihto
– opintojen
edistäjä vai
hidastaja

UArctic Global
Access -workshop 13:00–
17:00
(suljettu/closed)

Kansainvälisen
henkilöstön
aktiivinen rekrytointi: yliopistojen strategiset
ja operatiiviset
toimenpiteet
nyt ja jatkossa

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n
integroinnista
kansainvälisestä
näkökulmasta

Mitä CIMOn
kansallisissa
ohjelmissa on
tarjolla yhteistyöhön EU:n
ulkopuolisten
maiden kanssa

Opiskelijavaihdon murros
– freemoverit
ja ulkopuoliset
toimijat

Sähköiset järjestelmät
– missä mennään ja mihin?

Strengthening Global
Competences
through Global
Responsibility
Programmes
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16:45–18:00 Sessio E:

20:00–

E1

E2

E3

E4

E5/English

E6

E7

E8

E9/English

E10/English

E11/English

E12/English

Sessio

Best
pr ac tices

Sessio

Sessio

Sessio

Roun d
tab le

Roun d
table

Rou n d
table

Outd o o r
sessio n

Sessio

Sessio

Sessio

Summit,
Auditorio 1

Summit,
Nordic 1

Summit,
Auditorio 2

Summit,
Nordic 2

Summit,
Nordic 3

Summit,
Nordic 5

Summit,
Gold Digger
-baari

Summit,
Gold Digger
-kabinetti

Summit, Kota Summit,
Nordic 4

Summit,
Kahvila
Spiella

Summit,
Nordic 6

Ajankohtaista Opetus- ja
kulttuuriministeriöstä

Ulkomaalaisen
opiskelijan
kotoutumisen ja integroitumisen
tukeminen
suomalaiseen yhteiskuntaan;
Tampereen
ja Lahden
hyviä
konkreettisia
käytäntöjä

Työkaluja
kansainvälisten kumppanuuksien ja
verkostojen
analysointiin
ja hallintaan

Cotutelle
– tohtorikoulutuksen
kansainvälistämisen
väline vaiko
tutkinto
tehtailua

Higher
Education
Cooperation
Possibilities
with the EU’s
Neighboring Area
and PreAccession
Countries

Sähköiset
järjestelmät:
SoleMOVE
järjestelmäkohtainen
tapaaminen

Sähköiset
järjestelmät:
Moveon
järjestelmäkohtainen
tapaaminen

Sähköiset
järjestelmät:
MobilityOnline
järjestelmäkohtainen
tapaaminen

What’s up
with TOEFL?

Cradle to
Grave –
How to
Ensure Your
Potential
Applicants
Grow into
Successful
Alumni

Burning
money with
Marketing
and Recruitment
17:15–18:30
NB. time

Tuition in
Finland:
Taboo Topic
to Policy
Instrument

Dinner & Dance, Hullun Poron Areena – Crazy Reindeer Arena

Keskiviikko 22.5. | Wednesday 22 May
08:00–14:00 Infotiski auki – Info Desk open, Levi Summit
08:30–09:45 Sessio F:

F1/English

F2

F3

F4

F5/English

F6/English

F7

Sessio

Sessio

Sessio

Wo r k sh o p

In fo

Sessio

Roun dtable

Summit, Auditorio 1

Summit, Nordic 1

What does the proposed Ihmisoikeusperustainew EU programme
suus korkeakoulujen
“Erasmus for All” offer for kehitysyhteistyössä
higher education?

Summit, Nordic 2

Hullu Poro, Kevät

Summit, Nordic 3

Summit, Nordic 4

Summit, Nordic 5

Verkostoitumissessio
Kiina-toimijoille

UArctic Global Access
-workshop 09:00–18:00
(suljettu/closed)

Internationalisation of
recruitment in higher
education and research
– Northern Europe

Case Estonia: Universities vs state – Individuals play the game, but
teams win!

UAF session for international programmes
(suljettu/closed)

09:45–10:00 Tauko (hedelmiä ja virvokkeita) – Break (fruit and refreshments) (Global Access group at Hullu Poro)
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10:00–11:30 Päätössessio – Closing session, Auditorio 1
 eynote 2: Manne Tiensuu, Finnair: Kansainvälisyys ja yritysmaailma – ajatuksia matkan varrelta
K
Juha Ketolainen, CIMO: Ajankohtaista CIMO:sta
Paneelikeskustelu: Korkeakouluopintojen aikana saavutettu kv-kompetenssi ja kansainväliset työmarkkinat
Tervetuloa Kv-kevätpäiville 2014

11:30–12:30	Lounas – Lunch, Ravintola – Restaurant Okta, Panorama (Global Access group at Hullu Poro)
Lento Kittilä–Helsinki klo 13:35–15:05.
14:00–18:00 Sessio G:

klo 14:30

G1

G2

G3

Sessio

Wo r k sh o p

Kotak eskuste lut/
Fr e e d iscussio ns
in Kota

Summit, Nordic 1

Hullu Poro, Kevät

Summit, Kota

Hankesuunnittelu
hallintaan

UArctic Global
Access -workshop
at 09:00–18:00
(suljettu/
closed)

Jos et osallistu
keskiviikkoiltapäivän
muuhun ohjelmaan,
tule tulistelemaan,
keskustelemaan,
tapaamaan tuttuja
lappilaiseen tyyliin!

Porotilavierailu Sammun tilalle – Visit to Reindeer Farm (ennakkoilmoittautuminen – advance registration)

Torstai 23.5. | Thursday 23 May
08:30–11:30 Sessio H:
H1
Wo r k sh o p

Summit, Nordic 1

Selling free
education
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Sessiokuvaukset

Korkeakoulujen kv-asioiden kevätpäivät 2013
20.–22.5.2013, Levi

Sessio A | Maanantai 20.5.2013 klo 15.00–18:00
A1: Tulokaskoulutus

Maanantai 20.5.2013 klo 15:00–18:00
Paikka: Summit, Nordic 1+2
Sessio, max. 50 pax

Tulokaskoulutus on tarkoitettu enintään vuoden kansainvälisen koulutusyhteistyön alalla toimineille. Koulutuksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan oma työ osana kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja tarjota tilaisuus verkostoitumiseen muiden tulokkaiden kanssa. Osallistujat tutustuvat alan
kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä pääsevät kuulemaan ja jututtamaan alalla toimivia konkareita. Lisäksi osallistujat saavat perustietoa
CIMOn ja Fulbright Centerin palvelutarjonnasta.
Puheenjohtaja : Anni Kallio
Puhujat : Anni Kallio, CIMO

Samuli Repo, CIMO
Johanna Lahti, Fulbright Center
Virpi Nurmela, Lapin yliopisto
Katri Salmi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

A2: Brasilian valtion Science without Borders -ohjelman info ja tapaaminen
Maanantai 20.5.2013 klo 15:00–16:30 ja 17:00–18:30
Paikka: Summit, Auditorio 2
Sessio

CIMO ja Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ovat allekirjoittaneet yhteistyöasiakirjan Brasilian valtion
Science without Borders -apurahaohjelmaan liittyen. Ohjelman tarkoitus on lähettää lähivuosina jopa 100 000 brasilialaista korkeakouluopiskelijaa ja
tutkijaa ulkomaille. Suomeen odotetaan satoja vaihto-opiskelijoita ja tutkijoita. CIMO vastaa Suomessa ohjelman opiskelijaliikkuvuudesta ja Suomen
Akatemia tutkijaliikkuvuudesta.
Science without Borders -ohjelman info ja tapaaminen tarjoaa mahdollisuuden saada lisätietoa ohjelmasta. Ensimmäisessä osiossa (noin klo
15–16:30) käsitellään ohjelman sisältöä, volyymejä, hakumenettelyjä ja CIMOn roolia. Toisessa osiossa (noin klo 17:00–18:30) tarjotaan mahdollisuus tiedon- ja kokemustenvaihtoon ohjelman parissa toimineiden korkeakoulutoimijoiden kesken.

Puhujat :
Anne Hämäläinen, CIMO
Alva Bruun, CIMO
korkeakoulujen edustajia

A3: UArctic Global Access -workshop

Monday 20.5.2013 at 14:00–18:00
Venue: Levi Centre Hullu Poro, Kevät
Workshop (suljettu/closed)
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Sessio B | Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00

B1: Kiina update

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00
Paikka: Summit auditorio 1
Sessio

Kiina-sessio tarjoaa mahdollisuuden saada ajantasaista tietoa Kiinan korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta. Korkeakouluilla on myös mahdollisuus
esittää toiveita ja odotuksia kansallisen tason Kiina-yhteistyöstä. Keskustelujen tavoitteena on tukea ministeriön ja korkeakoulujen tulevan toiminnan suunnittelua.
Pekingin Suomen edustustossa työskentelevä korkeakoulu- ja tiedeasiantuntija Mika Tirronen kertoo Kiinan korkeakoulu- ja tiedepolitiikan
ajankohtaisista kysymyksistä. Onko Kiinan uuden hallituksen politiikka vaikuttanut kiinalaisten korkeakoulujen ja tiedelaitosten kansainvälistymisen edellytyksiin? Mikä on Kiinan tieteen tila – missä ovat Kiinan vahvuudet ja heikkoudet? Millaisia yhteistyönäkymiä suomalaisille toimijoille Kiinassa avautuu? Kuinka korkeakoulu- ja tiedeasiantuntija voi tukea suomalaistoimijoita Kiinassa?
Suomalais-kiinalaista yhteistyötä esimerkiksi arktisen tutkimuksen, clean tech -alan ja ICT-osaamisen sekä opettajankoulutuksen alueella on
vauhditettu viranomaisyhteistyöllä. Millä muilla aloilla tarvitaan panostuksia? Korkeakoulut ja muut toimijat ovat verkostoituneet kansallisesti,
toimivatko olemassa olevat verkostot ja voidaanko niitä hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla?
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Sofia Lähdeniemi, CIMO

Mika Tirronen, Opetus- ja kulttuuriministeriö & Ulkoasiainministeriö
Birgitta Vuorinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

B2: Global Mindedness -kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijoiden asenteita ja voiko muutosta mitata?

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00
Paikka: Summit, Nordic 1
Info

CIMO on kehittänyt yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa kyselyn, jolla pyritään todentamaan, muuttuvatko opiskelijoiden asenteet ulkomaanjakson aikana. Vaikuttaako aika ulkomailla opiskelijoiden valmiuksiin kohdata erilaisuutta? Samalla kysely antaa mahdollisuuden tarkastella ulkomailla opiskelun (mahdollisia) hyötyjä avarakatseisuuden kehittymisen näkökulmasta. Tavoitteena on avata mittaristo opiskelijoille kevätkauden
2013 aikana.
Infossa esitellään mittari ja keskustellaan siitä.
Puhuja :

Irma Garam, CIMO
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B3: Orientaatio, seminaarit, tapahtumat, vierailut – tukipalveluita yhdysvaltalaisille stipendiaateille

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00
Paikka: Summit, Gold Digger -kabinetti, Panorama, 7. krs
Best practices

Fulbright Center vastaanottaa yhdysvaltalaisia opiskelija- ja tutkijastipendiaatteja ja järjestää heille tukipalveluita ennen Suomeen saapumista
sekä Suomessa olon aikana. Jokainen stipendiaatti voi tutustua ennen maahan saapumistaan kaksiosaiseen orientaatio-oppaaseen ja heti stipendikauden alussa tulijoille järjestään yhteinen orientaatio. Stipendikautensa aikana jokainen stipendiaatti pääsee osallistumaan vähintään yhteen,
kaikki Suomessa sillä hetkellä olevat Fulbrighterit kokoavaan seminaariin. Lisänä ovat myös erilaiset tapahtumat ja vierailut sekä alumnien
järjestämä toiminta. Tuemme ja rohkaisemme stipendiaatteja myös omaehtoiseen toimintaan.
Kerromme sessiossa Fulbright Centerin tarjoamista tukipalveluista: millaisia palveluita meillä on stipendiaateille, kuinka hyödynnämme yhteistyösuhteita palvelujen tarjoamisessa, millaista palautetta saamme stipendiaateilta ja miten kehitämme tukitoimintaamme. Tervetuloa mukaan
kertomaan omia vinkkejä, vertailemaan käytäntöjä ja kokemuksia sekä vaihtamaan mielipiteitä!
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Karoliina Kokko

Johanna Lahti, Fulbright Center
Karoliina Kokko, Fulbright Center

B4: Tutkinto-opiskelijoiden hakuprosessit

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00
Paikka: Summit, Nordic 2
Sessio

Tutkinto-opiskelijaksi Suomeen hakeutuvien kansainvälisten hakijoiden hakuprosesseja on työstetty vuosien aikana korkeakouluissa eri tavoin.
Sessio tarjoaa katsauksen erilaisiin hakemusten käsittelyprosesseihin niin korkeakoulujen sisällä kuin keskitetyssä palvelussa.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Joanna Kumpula

Joanna Kumpula, UAF
Katri Ventus, Aalto-yliopisto
Outi Tasala, UAF

B5: Kaipaako työnantaja kansainvälistä osaajaa?

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00
Paikka: Summit, Nordic 3
Sessio

CIMOn ja DEMOS Helsingin Piilotettu osaaminen -raportti julkaistiin 18.4.2013. Tutkimuksen lähtökohtana oli tarkastella kansainvälistä
osaamista ja sen merkitystä muuttuvassa työelämässä. Mitä on kansainvälinen osaaminen? Millainen sen merkitys on, tai voisi olla, globaalien
megatrendien muokkaamassa työelämässä?
Tutkimukseen osallistui yli 2000 työnantajaa ja opiskelijaa korkea-asteelta ja toiselta asteelta. Tulosten mukaan kansainvälinen osaaminen on
kelpo indikaattori ominaisuuksille, joita työnantajat pitävät tärkeinä. Perinteisten kielitaidon, kulttuurien tuntemuksen ja suvaitsevaisuuden lisäksi
kansainvälinen osaaminen on tutkimuksen tulosten mukaan paljon muutakin, mm. uteliaisuutta ja sitkeyttä. Työelämän rekrytointitilanteessa
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kansainvälistä osaamista ei kuitenkaan edelleenkään osata yhdistää näihin toivottaviin ominaisuuksiin. Kansainvälinen osaaminen on siis piilossa.
Session alustuksessa käydään läpi tutkimuksen tulokset, joita pohditaan ja työstetään mitä niistä voisi seurata oman työn, opiskelijoiden ja työnantajan näkökulmasta.
Osallistujien oppimistulokset : uusia näkökulmia kansainväliseen osaamisen hahmottamiseen ja hyödyntämiseen vaikkapa työelämäyhteistyön, opiskelijoiden kv-valmennuksen ja uraohjauksen kehittämisessä.
Puhuja : Katriina Lammi-Rajapuro, CIMO

B6: Alakko nää mua – kv- ja alumnitoiminnan yhteistyö

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00
Paikka: Summit, Nordic 4
Sessio

Miten kv-asiat ja alumnisuhteet liittyvät toisiinsa? Miksi kansainväliset asiat kiinnostavat alumnisuhteiden kentällä toimivia? Miksi alumnitoiminnan kehittäminen palvelee myös kv-asioiden kehittämistä? Miksi töitä pitäisi tehdä yhdessä? Miten? Mitä toimintoja pitäisi kehittää yhtenä
kokonaisuutena?
Niukat ja/tai niukkenevat resurssit, nopea reagointi uusiin tarpeisiin, yhteistyö ja verkostoituminen, mallien jakaminen ja etsiminen rajojen
ulkopuolelta, luovuus, jatkuva kehittäminen ja organisaatiorajojen ylittäminen kuuluvat sekä kansainvälisten palveluiden että alumnisuhteiden
arkipäivään. Pienemmillä resursseilla on saatava aikaiseksi enemmän tulosta kuin aiemmin. Yhteistyö helpottaa vähenevien resurssien ongelmaa.
Yliopistojen kansainvälisten palvelujen ja alumnisuhteiden yhteistyötä lähestytään esimerkkien valossa.
Taso :

Intermediate. Sessio sopii korkeakoulujen kv- ja alumnitoiminnan yhteistyön kehittämisestä kiinnostuneille.
Session jälkeen osallistujat hahmottavat, miten kv-palvelut ja alumnisuhteet liittyvät toisiinsa ja osaavat lähteä kehittämään yhteistyötä omassa organisaatiossaan.
Puheenjohtaja : Karoliina Kekki
Puhujat :
Karoliina Kekki, University of Oulu
Sanna Heikkinen, University of Oulu
Osaamistavoite :

B7: Liikkuvuushallinnon klinikka käytännöistä

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00
Paikka: Hullu Poro, Kesä
Best practices

Korkeakoulut tekevät samoja liikkuvuushallinnon toimia, mutta kukin omalla tavallaan. Liikkuvuushallinnon klinikan tavoitteena on jakaa osallistujien kesken hyviä käytäntöjä, niksejä, sääntöjä ja tietoja ja se toteutetaan toiminnallisena lyhyine erimerkkeineen sekä kysymyksineen ja vastauksineen. Käytännön lähtökohtana: Miten toteutat liikkuvan opiskelijan dokumenttihallinnon mahdollisimman sujuvasti? Klinikkaan sisältyy
etukäteistehtävä osallistujille, joka antaa sisältöä itse sessioon.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Jaana Severidt, Lapin yliopisto

Katariina Alava, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kaisa Meghjee, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Jenni Leinonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Anni Kallio, CIMO
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B8: Opiskelijan oleskelulupaprosessi ja siihen liittyvät ajankohtaiset asiat
Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00
Paikka: Summit, Kahvila Spiella
Sessio

Maahanmuuttovirasto yhdessä ulkoasianministeriön ja poliisihallituksen kanssa kertovat sessiossa oleskelulupaprosessista ja mitä ajankohtaista on
menossa ja tulossa asian tiimoilta.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Pentti Sorsa, Maahanmuuttovirasto

Essi Liimatainen, Maahanmuuttovirasto
Jukka Hertell, Poliisihallitus

B9: Korkeakoulujen Venäjä-yhteistyö ja FIRST

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45–12:00
Paikka: Summit, Nordic 5
Roundtable, max 20 pax

Roundtable käsittelee korkeakoulujen Venäjä-yhteistyön tulevaisuudennäkymiä EUn uuden ohjelmakauden valossa.
Suomen ja Venäjän lähialueiden välinen FIRST-verkostoyhteistyöohjelma on toiminut vuodesta 2000 rahoittaen opiskelija- ja opettajavaihtoja
sekä intensiivikursseja.
EUn uusi ohjelmakausi tuo vuodesta 2014 lähtien mahdollisuuden toteuttaa Erasmus-tyyppistä vaihtoa myös EUn ulkopuolisten maiden
kanssa sekä tuo joitakin muutoksia Tempus-tyyppisiin kapasiteetinvahvistamishankkeisiin, jotka ovat perinteisesti olleet suomalaisille korkeakouluille tärkeitä Venäjä-yhteistyön kanavia. Myös Pohjoismaiden ministerineuvoston Venäjä-ohjelma tukee monipuolisesti korkeakouluyhteistyötä.
Kuinka nämä muutokset vaikuttavat korkeakoulujen Venäjä-yhteistyöhön? Tulisiko myös FIRST-ohjelmaa uudistaa?
Roundtablessa CIMOn edustajat alustavat keskustelua ja osallistujien pyydetään valmistautumaan keskusteluun omien korkeakoulujensa
Venäjä-yhteistyön näkymistä.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Maija Airas-Hyödynmaa

Maija Airas-Hyödynmaa, CIMO
Sini Piippo, CIMO

B10: Bad English?

Tuesday 21.5.2013 at 10:45–12:00
Venue: Summit, Nordic 6
Session

We have all heard it: non-native speakers / Finns teaching in English misuse English, they should be tested before letting them enter an international classroom, learning is obstructed by their bad language, etc. At the same time the International Student Barometer does not give evidence to these claims. Is bad classroom English only a myth? What is the nature – and effectiveness – of English as an academic lingua franca?
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This session will shed light on the linguistic realities of international classrooms where English is the second language of (most of ) the students
and the teacher. In addition, the implications these realities will have on the linguistic support for students and teachers will be discussed.
Chair :

Esko Koponen, Helsingin yliopisto

Speakers :

Ray Carey, Helsingin yliopisto

B11: Bridging the International Student and Staff Experience
Tuesday 21.5.2013 at 10:45–12:00
Venue: Summit, Auditorio 2
Session

UniPID – The Finnish University Partnership for International Development – is a network of Finnish universities supporting university cooperation between Finnish universities and those in the global south. The UniPID network works to strengthen institutional partnerships between scholars
and institutions in Finland and in the South, including through supporting student and staff research and educational exchange and collaboration.
The Ministry of Education and Culture’s Strategy for the Internationalisation of Higher Education Institutions calls for a substantial increase
in the amount of degree student and staff members of immigrant or international backgrounds at Finnish HEI’s. This is justified, in part, as a
means for increasing the competencies and expertise of Finnish HEI’s and supporting the development of a multicultural society. Additionally,
HEI’s are given the responsibility of integrating these students and staff into both the education community and society. However, the question
remains open whether the increasing numbers of international staff and students at HEIs are truly creating more internationally competent
universities or societies. Moreover, the extent of integration of students and staff – and HEI’s role in this – must be questioned. This session will
explore the success or failure of international degree student integration in Finnish educational communities, from the experience of leaders of
these educational communities. The session will explore the differences in integration and interaction between traditional and virtual courses and
explore possible methods for better integrating international staff and students for the benefit of the individuals, HEIs, and society. This session
is for participants who are interacting with international students and/or staff. This session will provide participants with a better understanding
of educational and societal challenges and success to the integration of international students and staff.
Chair :

Markku Kanninen

Speakers :

Markku Kanninen, professor of Tropical Silviculture, Director of VITRI, University of Helsinki, UniPID Chair
Jeremy Gould, professor, Development & International Cooperation, University of Jyväskylä
Mikko Joronen, Head of Department Studies Programme University of Turku
Turkka Sinisalo, National Union of University Students in Finland

B12: What we learned about Finland – a European perspective
Tuesday 21.5.2013 at 10:45–12:00
Venue: Hullu Poro, Syksy
Session

Finnish universities in total have some 360 degree programmes listed on the websites of StudyPortals in 2012, up from 42 in 2007. In this session we will present some general trends about the absolute and relative discipline popularity, the countries of origin where the interest is coming
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from and some characteristics of these students, such as funding situation, intended start date, etc. At the same time we will shed a light on how
Finnish institutions perform in the online arena compared to their competitors in Europe and what they can learn from them. We will also present some data on the performance of the campaigns of some Finnish institutions. This session is sponsored by StudyPortals B.V., The Netherlands.
Chair : Thijs
Speakers :

van Vugt

Thijs van Vugt, StudyPortals B.V., The Netherlands
Vincent Verspaandonk, StudyPortals B.V., The Netherlands
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Sessio C | Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45

C1: Kuinka arvioida korkeakoulujen kansainvälistymistä?
Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45
Paikka: Summit auditorio 1
Sessio

Sessiossa esitellään KKA:n tekemän kansainvälisten koulutusohjelmien arvioinnin tuloksia ja käydään keskustelua niiden hyödyntämisestä koulutusohjelmissa. Lisäksi esitellään Hollannin laadunvarmistustoimijan (NVAO) kehittämä arviointimalli (European Certificate for Quality in
Internationalisation) korkeakoulujen kansainvälistymisen arvioimiseksi. Mallia on tarkoitus testata 14 eurooppalaisessa korkeakoulussa vuosina
2013–2015. Hankkeen tarkoituksena on luoda eurooppalainen laatuleima kansainvälistymiseen. Sessiossa esitellään uusi arviointimalli ja keskustellaan mm. siitä, miten korkeakoulujen kansainvälistymisen laatua voidaan mitata.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Mafi Saarilammi

Mafi Saarilammi, Korkeakoulujen arviointineuvosto
Touko Apajalahti, Korkeakoulujen arviointineuvosto

C2: Laavukahvit ja keskustelu Kiina-asioista Mika Tirrosen kanssa
Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45
Paikka: Summit, Kota
Outdoor session

Jatkona Kiina-Update sessiolle OKM:n korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijan Mika Tirronen pitää sovitusti konsultaatiota, keskustelua ja kahvittelua tapahtumapaikan Laavulla. Viime kevätpäivien Kiina-Session päätteeksi henkilökohtaiselle ja yleiselle keskustelulle oli tarvetta ja kysyntää.
Sessio Kiina Update pidetään tiistaina aamupäivällä. Sessiota seuraa lounas. Lounaan jälkeen Mika Tirronen pitää vapaamuotoista vastaanottoa
tapahtumapaikan Laavulla. Sessioon tulee ilmoittautua erikseen.
Puhuja :

Mika Tirronen, Opetus- ja kulttuuriministeriö & Ulkoministeriö

C3: Työelämäyhteistyö kansainvälisen yhteistyön strategisena kehittämiskohteena

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45
Paikka: Summit, Nordic 1
Sessio

Korkeakouluissa kansainvälinen yhteistyö painottuu usein tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön. Yhteiskunnallinen vuorovaikutuksen (YVV) korostuessa korkeakoulut panostavat yhä enemmän yhteistyöhön ja vuoropuheluun etenkin työnantajaorganisaatioiden kanssa.
Sessiossa pohditaan akateemisen tutkimuslaitoksen toimintojen strategista kansainvälistämistä. Mikä rooli yhteiskunnallisella
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vuorovaikutuksella ja erityisesti työelämäyhteistyöllä on tässä työssä? Miten viedä YVV kansainväliselle tasolle? Miten valita oikeat strategiset
kumppanit ja kehittää organisaation kansainvälisyyttä kokonaisvaltaisesti?
Teemaa lähestytään Helsingin yliopiston Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus Aleksanteri-instituutin YVV-strategiasuunnittelun
kautta. Sessiossa kerrotaan myös Aleksanteri-instituutin kansainvälisen yhteistyön hallinnoinnista ja uusista avauksista mm. Valko-Venäjälle ja
Georgiaan. Lisäksi keskustellaan Aleksanteri-instituutin koordinoiman Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla (OVET) -hankkeen tuloksista ja pohditaan työelämäyhteistyötä askeleena kansainvälisyyteen.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Iiris Virtasalo

Iiris Virtasalo, Aleksanteri-instituutti, OVET-hanke
Jouni Järvinen, Aleksanteri-instituutti
Laura Quist, Aleksanteri-instituutti, OVET-hanke

C4: UArctic Global Access -workshop
Tuesday 21 May 2013 at 13:00–17:00
Venue: Levi Center Hullu Poro, Kevät
Workshop (suljettu/closed)

C5: Henkilöstövaihtojen laadunvalvonta ja tulosten levittäminen

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45
Paikka: Summit, Nordic 2
Sessio

Laatua ei korkeakoulussa lisätä ilman kansainvälisyyttä, mutta miten mitataan kansainvälistymisen laatua?
Henkilöstövaihtojen lukumäärien kasvaessa vaihtojen seuranta ja laadunvarmistus nousevat yhä tärkeämpään rooliin. Kun liikkujia on yhä
enemmän, tulee korkeakoulun panostaa laadukkaaseen ja tavoitteelliseen vaihtotoimintaan. Samalla vaihtojen hallinnoinnista ja dokumentoinnin
seurannasta tulee työläämpää.
Henkilöstövaihtojen avulla lisätään kansainvälistä kompetenssia ja kehitetään ammatillista osaamista. Yksittäisten vaihtojen tavoitteet asetetaan korkeakoulun ja yksikön kv. strategian mukaiseksi. Mitä keinoja korkeakoululla on seurata asetettujen tavoitteiden laadukasta toteutumista
ja miten saavutettuja tuloksia levitetään parhaiten? Laadunvarmistukseen on tarjolla työkaluja: työsuunnitelman tarkoituksena on taata vaihdolle
laadukas toteutus ja kirjallisella raportilla kerrotaan tuloksista. Onko työsuunnitelma ja raporttilomake hyödynnetty tehokkaasti yksiköissä ja
miten dokumentointia valvotaan?
Vuorovaikutteisessa ja keskustelevassa sessiossa käydään läpi miten korkeakoulut varmistavat henkilöstövaihtojen tulosten saavuttamisen ja
levittämisen lähityöyhteisössä, yksikössä ja koko korkeakoulussa. Miten korkeakoulut ovat toteuttaneet raportointijärjestelmän henkilöstövaihtojen osalta, miten korkeakoulujen laadulliset vaatimukset otetaan niissä huomioon ja miten henkilöstö niihin vastaa: täyttääkö henkilöstön
tekemä vaihtojen suunnittelu ja raportointi laadulliset kriteerit? Kuinka moni hyötyy kirjallisista raporteista ja miten raportoinnin toteutumista
seurataan?
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Noora Kahra

Noora Kahra, Tampereen ammattikorkeakoulu
Maarit Sinikangas, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
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C6: Kv-tutkinto-opiskelijoiden koulutus voittoa tuottavaksi liiketoiminnaksi? Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45
Paikka: Summit, Nordic 3
Sessio

Suomen koulutusvientistrategiassa esitetään, että koulutuksen osuus kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä. Opiskelijarahoituksen käyttöönotto lukukausimaksukokeilun muodossa voidaan nähdä osana tätä koulutusvientitoimintaa. Kokeiluun osallistuvissa korkeakouluissa opiskelijoilta perittävät lukukausimaksut on kuitenkin toistaiseksi katettu useimmiten korkeakoulujen itsensä myöntämillä apurahoilla,
minkä vuoksi kokeiluun osallistuminen on ollut valtaosin tappiollista. EU/ETA-maiden ulkopuolisten tutkinto-opiskelijoiden kouluttamisen
muuttaminen voittoa tuottavaksi toiminnaksi edellyttäisi lukukausimaksujen rahoituksen tulevan pääosin korkeakoulujen omien apurahaohjelmien ulkopuolelta.
Vaikka tilanne on suomalaisille korkeakouluille uusi, kansainvälisesti tarkasteltuna kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden maksuton korkeakouluttaminen on harvinaista. Benchmarking-kokemukset esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta ovat toki tärkeitä, mutta niiden rinnalla kannattaa
rohjeta suunnata katseet myös koulutusviennin todellisiin menestystarinoihin. Vaikka esimerkiksi Iso-Britannia ei monessa mielessä olekaan
vertailukelpoinen Suomen kanssa, voi hyödyllistä tilastotietoa ja toimivia käytänteitä poimia myös sieltä. Sessiossa esitellään tältä kulmalta IsostaBritanniasta kerättyä, lähes puoli miljoonaa kansainvälistä opiskelijaa kattavaa, lukukausimaksujen rahoituslähteitä erittelevää aineistoa lukuvuodelta 2010–2011.
Sessio ei ota kantaa lukukausimaksuista käytävään puolesta/vastaan-keskusteluun, vaan esittelee aineistoon tukeutuen, mitä ulkopuolisia rahoituslähdevaihtoehtoja eri kansalaisuuksia edustavat opiskelijat Iso-Britanniassa hyödyntävät ja voisivat siis mahdollisesti Suomessakin hyödyntää. Materiaalin pohjalta session osallistujat pohtivat yhdessä, mitä toimenpiteitä suomalaisilta korkeakouluilta edellytettäisiin ulkopuolisella
rahoituksella opintojenaikaiset kustannuksensa kattavien opiskelijoiden tehokkaammaksi rekrytoimiseksi, sitouttamiseksi ja opintojenaikaiseksi
tukemiseksi.
Puhuja :

Paula Merikko, CSC – IT Center for Science Ltd

C7: Saapuvien opiskelijoiden asumispalvelut

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45
Paikka: Summit, Nordic 5
Roundtable, max 20 pax

Saapuvien tutkinto- ja vaihto-opiskeljoiden asumispalveluita järjestetään eri kaupungeissa ja korkeakouluissa sekä opiskelija-asuntosäätiöissä eri
tavoin. Toimivat asumispalvelut ovat saapuville opiskelijoille yksi tärkeimmistä asioista opiskelupaikan valinnassa. Asumisjärjestelyiden toimivuus
on olennainen vetovoimaisuustekijä myös korkeakouluille opiskelijamarkkinoinnissa. Session tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja tietoa toimintatavoista asuntopalveluissa eri korkeakouluissa, keskustella ongelmakohdista sekä hyvistä kokemuksista.
Osallistujille lähetetään etukäteen kysely oman korkeakoulun asumisjärjestelyistä, kyselyä käytetään pohjana sessiolle. Sessiossa esitellään myös
alustuksena Oulun yliopiston ja Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOASin kiintiösopimusmalli.
Sessio sopii saapuvien opiskelijoiden ja erityisesti heidän asuntoasioidensa kanssa töitä tekeville.
Puheenjohtaja : Tytti
Puhujat :

Haapalehto

Tytti Haapalehto, Oulun yliopisto
Sanna Heikkinen, Oulun yliopisto
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C8: Kriisien ennaltaehkäisy ja kohtaaminen

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45
Paikka: Summit, Nordic 6
Roundtable, max 20 pax

Roundtable-sessiossa keskustellaan kansainvälisten opiskelijoiden kriisien ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta. Esimerkiksi aasialaisten opiskelijoiden itsemurhauhkaukset opintomenestykseen liittyen ovat lisääntyneet. Lisäksi koti-ikävää ja kulttuurishokkia potevat kv-opiskelijat kuormittavat esim. YTHS:n ja opintopsykologien vastaanottoa. Keskustelussa pohditaan moniammatillisten osaajien ammattitaitoisella otteella kriisien
ennaltaehkäisyä ja kohtaamista arjen tilanteissa.
Level :

all

Puheenjohtaja :
Puhujat :

Minna Kaartinen-Koutaniemi

Minna Kaartinen-Koutaniemi, Helsingin yliopisto
Raisa Asikainen, Helsingin yliopisto

C9: Japanilaisten opiskelijoiden houkutteleminen Suomeen

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45
Paikka: Panoraman terassi
Outdoor session

Japani on suomalaisille opiskelijoille houkutteleva vaihtomaa, mutta japanilaisia tulee Suomeen yllättävän vähän. Sessiossa mietitään keinoja ja
jaetaan kokemuksia opiskelijamäärien lisäämiseksi Japanista Suomeen. Hokkaidon yliopisto esittelee First Step -ohjelman, jonka puitteissa japanilaiset opiskelijat tutustuvat kymmenen päivän ajan kohdemaan yliopistoihin ja yrityksiin.
Puheenjohtaja : Tero
Puhujat :

Salomaa

Tero Salomaa, Hokkaido University, Helsinki Office
Johtaja Kauko Laitinen, Suomen Japanin Instituutti

C10: Kesäkoulut kansainvälistymisen vauhdittajina

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30–14:45
Paikka: Summit, Nordic 4
Sessio

Kesäkouluja on toteutettu Suomessa jo pitkään. Toteutukset ovat vaihdelleet merkittävästi. Kesäkoulun järjestäjinä ovat olleet yksittäisten korkeakoulujen yksiköt, korkeakoulut tai niiden erilaiset yhteenliittymät.
Sessiossa esitellään kolme hyvin erilaista kesäkoulun toteutusta. Esitysten pohjalta session osallistujat pohtivat kesäkoulun hyötyjä ja merkitystä
korkeakouluille mm. kansainvälisten tavoitteiden vauhdittajina.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Hellevi Leppiaho

Hellevi Leppiaho, Rovaniemi UAS
Jari Heiniluoma, Satakunta UAS
Seppo Pellinen, Saimaa UAS
Pauliina Mikkonen, Helsingin yliopisto
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C11: International Collaboration & Global Responsibility
Tuesday 21.5.2013 at 13:30–14:45
Venue: Summit, Auditorio 2
Session

UniPID – The Finnish University Partnership for International Development – is a network of Finnish universities supporting university cooperation between Finnish universities and those in the global south, including through long-term research and education partnerships for the
promotion and implementation of global responsibility in higher education.
This session will explore the impact of international research and education collaboration on global responsibility, particularly examining the
Finland-Europe-Africa research relationship. As international collaboration and global responsibility are becoming increasingly larger facets
of a researcher’s or university’s profile, both are making a greater effort to engage in international research and education partnerships. At the
same time, funding agencies are focusing more and more on research addressing global challenges, emphasizing the potential impact of NorthSouth-South collaboration. This session will address different views on the Finland-Europe-Africa research and education relationship and how
it is, or should be, contributing to international cooperation and global responsibility. How important are these relationships and how do they
impact global research and policy priorities? How do outputs and outcomes of research or educational collaboration contribute to international
cooperation, and in turn, global responsibility? What role do researchers, educators, HEIs, and research funding institutions have in defining and
supporting global responsibility? The session will be accessible for all participants, but will be most useful for those dealing with educational and
research collaboration. Participants will gain a better understanding of the impact of international collaboration on global responsibility, and on
the Finland-EU-Africa relationship in particular.
Chair :

Olli Vainio

Speakers :

Olli Vainio, professor, Faculty of Medicine, University of Oulu
Riina Vuorento, Ministry of Education and Culture
Kaisa Vaahtera, Academy of Finland
Melissa Plath, UniPID
Eva Kagiri, UniPID
Iina Soiri, Nordic Africa Institute, Sweden
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Sessio D | Tiistai 21.5.2013 klo 15:15–16:30

D1: Academic Cooperation Association (ACA), multi-dimensional global university ranking system (U-Multirank) and Nordic Council of Ministers key themes
and activities
Tuesday 21.5.2013 at 15:15–16:30
Venue: Summit auditorio 1
Sessio

The session contributes to the understanding of Global Academic Standing and Classification – Rankings and League tables. The race to the top
and better ranking in the university ranking systems has been on the agenda of Finnish institutions and Ministry of Higher Education and Culture of Finland. A project based multi-dimensional global university ranking system is presented and explained (U-Multirank). Session provides
information on various ranking systems and actors. Interpretation of ranking and league tables’ purposes and goals, indicators, data collection and
interpretation and presentation of results is presented. A main focus of the session is on U-Multirank.
Also a general overview of ACA activities is presented. The Academic Cooperation Association (ACA) offers promotion, visibility, advise,
expert reports and publications, tools and training on internationalisation of higher education systems. ACA monitors, analyses and disseminates
the latest information and developments on global higher education trends, especially focusing on the EU and its policy & reform agendas.
With its publications, events and projects ACA provides easily accessible value added cooperation with its members and partners. Relevant and
current ACA led -projects and results will also be presented.
The second part of the session presents the key themes and activities the Nordic Council of Ministers. The session focuses on the profiling of
the Nordic Higher Education with presentation on The globalisation projects “The furtherance of higher education”, including marketing the
Nordic Region as an attractive place for education and training and the Development of the Nordic Research and Innovation Area, (NORIA).
Other examples of concrete projects and institutions of the Nordic Council of Ministers are presented.
Chair :

Juha Ketolainen

Speakers :

Bernd Wächter, Academic Cooperation Association (ACA), Brussels, Belgium

D2: Laavukahvit ja keskustelu Kiina-asioista Mika Tirrosen kanssa
Tiistai 21.5.2013 klo 15:15–16:30
Paikka: Summit, Kota
Outdoor session

Jatkona Kiina-Update sessiolle OKM:n korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijan Mika Tirronen pitää sovitusti konsultaatiota, keskustelua ja kahvittelua tapahtumapaikan Laavulla. Viime kevätpäivien Kiina-Session päätteeksi henkilökohtaiselle ja yleiselle keskustelulle oli tarvetta ja kysyntää.
Sessio Kiina Update pidetään tiistaina aamupäivällä. Sessiota seuraa lounas. Lounaan jälkeen Mika Tirronen pitää vapaamuotoista vastaanottoa
tapahtumapaikan Laavulla. Sessioon tulee ilmoittautua erikseen.
Puhuja :

Mika Tirronen, Opetus- ja kulttuuriministeriö & Ulkoministeriö
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D3: Opiskelijavaihto – opintojen edistäjä vai hidastaja

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15–16:30
Paikka: Summit, Nordic 5
Roundtable, max 20 pax

Opintojen nopeampi edistyminen on nousemassa entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Korkeakoulujen rahoitus riippuu tulevaisuudessa merkittävästi siitä, miten opiskelijat valmistuvat. Tavoite on kuitenkin myös se, että opiskelijat liikkuvat ja kansainvälistyvät. Miten iso riski ulkomaille
lähtö on opintojen etenemisen näkökulmasta, mikä on nykytilanne?
Roundtable-keskustelussa vaihdetaan ajatuksia ja verrataan korkeakoulujen käytäntöjä siitä, miten ulkomaan jakso sijoittuu opintosuunnitelmaan. Miten opiskelijat valitaan vaihto-ohjelmiin? Miten opintojen hyväksi luku toteutetaan ja onnistuu? Miten kannustaa opiskelijoita lähtemään vaihtoon, mutta samalla huolehtia siitä, että opinnot etenevät tavoitteiden mukaisesti?
Keskustelu voidaan käydä myös englanniksi, jos osallistujat niin toivovat.
Taso :

Intermediate
Sirpa Holmström
Puhujat :
Eeva Lyytikäinen, Aalto-yliopisto
Katri Salmi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Puheenjohtaja :

D4: UArctic Global Access -workshop
Tuesday 21 May 2013 at 13:00–17:00
Venue: Levi Center Hullu Poro, Kevät
Workshop (suljettu/closed)

D5: Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi: yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15–16:30
Paikka: Summit, Nordic 1
Sessio

Kansainvälisen henkilöstön osuus yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnasta on suomalaisissa yliopistoissa edelleen alhainen ja ehkä siksi
myös yksi ministeriön asettamissa kansainvälisyyden indikaattoreista. Määrälliseen kasvuun panostaminen ilman tietoisia päätöksiä tavoitetasosta
tai profiilista ei kuitenkaan johda toivottuun tulokseen.
Mitä on aktiivinen kansainvälinen henkilöstörekrytointi ja millä instrumenteilla sitä voidaan toteuttaa? Millaisia strategisia päätöksiä ja niistä
seuraavia toimenpiteitä yliopistoilta edellytetään?
Minkä pitää muuttua, jos pyrkimyksenä on ennakoiva, kustannustietoinen ja ammattimaisesti toteutettu kansainvälinen akateeminen
rekrytointi?
Konkreettisena esimerkkinä sessiossa esitellään Aalto-yliopiston Professorien urapolku eli tenure track, joka on Aalto-yliopiston keskeisin akateeminen urapolku. Se luo perustan yliopiston pyrkimyksille päästä maailman huippuyliopistojen joukkoon. Urajärjestelmän periaatteena on, että
sekä yliopisto että yksilö sitoutuvat akateemiseen uraan. Selkeät odotukset ja kannustimet sekä henkilökohtaisen, ammatillisen ja akateemisen
kasvun tukeminen ovat olennainen osa järjestelmää. Sessiossa käydään läpi esimerkki tenure track prosessin toteutuksesta laitoksen näkökulmasta.
Miten tenure track rekrytointi toteutetaan Aalto-yliopistossa ja miten saadaan houkuteltua parhaimmat kandidaatit?
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Sessio on advanced / professional level ja suunnattu kansainvälisten asioiden päälliköille esimerkkinä kansainvälistymisen laajenemisesta opiskelijaliikkuvuudesta kansainvälistyvään henkilöstöön.
Puheenjohtaja : Tiina
Puhujat :

Kosunen

Tiina Kosunen, Helsingin yliopisto
Anne Kanto, Aalto-yliopisto

D6: Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15–16:30
Paikka: Summit, Nordic 2
Sessio

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa integroituna opetukseen – opetusta TKI-hankkeissa – korkeakoulujen ja työelämän innovaatioyhteistyötä. Työelämälähtöinen oppimis- ja innovaatioprosessi edellyttää opiskelijoiden ja opettajien aktiivista roolia työn ja liiketoiminnan

kehittämishankkeissa,
innovoimalla oppimista, vertaisoppimista ja kansainvälistä verkottumista. Tavoitetta ja haastetta kerrakseen.
Kansainväliset TKI-hankkeet eivät yleensä itsessään sisällä opiskelijoiden osallistumista, vaan integrointi on rakennettava korkeakoulun sisällä
tapauskohtaisesti. Erilaiset aikataulut hanketoiminnassa ja opetuksessa luovat lisähaasteita.
Sessiossa esitellään kolme esimerkkiä kansainvälisestä TKI-hankkeista, joissa on ollut komponenttina opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen,
tai hanke on tuottanut tai järjestänyt opetusta alan aiheista kansainvälisestä näkökulmasta.
Session tavoitteena on antaa osallistujille erilaisia näkemyksiä ja mahdollisuuksia TKI-toiminnan ja opetuksen yhteensovittamisesta.
Session taso :

edistynyt
Ahonen

Puheenjohtaja : Timo

Puhujat :
Timo Ahonen, kehittämispäällikkö, Global Activities, FUAS – Federation of Universities of Applied Sciences
Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu
Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

D7: Mitä CIMOn kansallisissa ohjelmissa on tarjolla yhteistyöhön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15–16:30
Paikka: Summit, Nordic 3
Info

CIMON kansallisissa ohjelmissa on tehty viime aikoina uusia avauksia ja muutoksia. Sessiossa esitellään, mitä CIMOlla on tarjottavana yhteistyöhön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. CIMOn eri yksiköt esittelevät mm. uutta Kiina-ohjelmaa, Brasilia-yhteistyötä, harjoitteluohjelmia
EU:n ulkopuolisissa maissa, kehitysyhteistyöohjelmia sekä Suomeen tuleville ulkomaisille jatko-opiskelijoille tarkoitettuja ohjelmia.
Taso :

Aloittelija

Puheenjohtaja :
Puhujat :

Katri Mäenpää

Katri Mäenpää, CIMO
Annica Moore, CIMO
Sofia Lähdeniemi, CIMO
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D8: Opiskelijavaihdon murros – freemoverit ja ulkopuoliset toimijat

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15–16:30
Paikka: Summit, Nordic 4
Sessio

Kansainvälistymisstrategioiden yksi osa-alue on vaihtoon lähdön väylät. Korkeakoulujen omien kumppaneiden ohella opiskelijat kansainvälistyvät
hankkimalla vaihtopaikkoja itsenäisesti tai tähän erikoistuneiden organisaatioiden avulla.
Kiitos kv-toimistolle ja Asia Exchangelle kun mahdollistitte unelmani toteutumisen! Palvelu oli luokkaa A+++ ja vaihtoon lähtö elämäni paras päätös. –
LTY:n opiskelija AE:n vaihdossa
Mitä vaihtoon lähtö ulkopuolisen toimijan kautta oikein tarkoittaa? Täydentääkö järjestely korkeakoulujen omaa tarjontaa? Mitä eri strategioita
korkeakouluilla löytyy? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Kohderyhmä :

kv-päälliköt, kv-suunnittelijat, kv-koordinaattorit
Harri Suominen

Puheenjohtaja :

Puhujat :
Harri Suominen, toimitusjohtaja, Asia Exchange
Tuomas Kauppinen, Academic Director, Asia Exchange
Janne Hokkanen, Kv-päällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Anu Härkönen, Vs. Kv-päällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

D9: Sähköiset järjestelmät – missä mennään ja mihin?
Tiistai 21.5.2013 klo 15:15–16:30
Paikka: Summit, Kahvila Spiella
Sessio

Keskustelu jatkuu. Kansainvälisen liikkuvuuden hallinnointiin on kehitetty sähköisiä järjestelmiä työvälineiksi. Vaihtoluvut kasvavat ja uusia
ratkaisuja etsitään, jotta jokainen korkeakoulu täyttäisi omat kansainvälisyystavoitteensa ja laatukriteerinsä. Sessiossa esitellään Mobility-Online-,
MoveOn- ja SoleMOVE-tietojärjestelmillä toteutettuja ratkaisuja sekä niiden käyttöönotosta saatuja yleisoppeja ja kokemuksia. Keskiössä
ovat uudet, lukuvuoden 2012–2013 aikana käyttöön otetut toiminnot, esimerkiksi SoleMOVE:n rajapinnat yliopiston muihin tietojärjestelmiin
(Oodi/Winha), MoveOn 4, sekä uusimmat uutiset Komission Mobility Toolista.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Ville Paananen

Ville Paananen, Turun ammattikorkeakoulu
Mari Pohjola, Laurea ammattikorkeakoulu
Tytti Haapalehto, Oulun yliopisto
Henna Juusola, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Niina Jokela, Helsingin yliopisto
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D10: Strengthening Global Competences through Global Responsibility Programmes
Tuesday 21.5.2013 at 15:15–16:30
Venue: Summit, Auditorio 2
Session

Various global responsibility (GR) programmes and initiatives are in place in Finnish higher education institutions. These programmes sometimes mushroom out of own initiative or can also be facilitated by state funding. The programmes often involve multicultural encounters and can
work in strengthening the global competencies of both students and staff. The experiences can provide a broader awareness of cultural perspectives and help in developing the skills valued and needed in a globalized world.
This session will address how various GR programmes aiming at building capacities in the South and in neighbouring regions have also had an
impact in building vital global competences in participants within higher education institutions in Finland. The session wishes to bring together
funders, institutions, students and practitioners involved in global responsibility programmes to discuss the impact participation in global responsibility and development cooperation programmes can have on all Finnish participants involved.
The discussion aims to engage a wide range of participants to consider new ways of engaging and promoting global responsibility programmes
within higher education.
Chair :

Maija Airas-Hyödynmaa, Centre for International Mobility CIMO

Panelists :

Riina Vuorento, Ministry of Education and Culture
Jani Haapakoski, University of Oulu
Niina Jurva, National Union of University Students (SYL)
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Sessio E | Tiistai 21.5.2013 klo 16:45–18:00

E1: Ajankohtaista Opetus- ja kulttuuriministeriöstä
Tiistai 21.5.2013 klo 16:45–18:00
Paikka: Summit, Auditorio 1
Sessio

Sessiossa kuullaan opetus- ja kulttuuriministeriön alustus korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman sekä korkeakoulujen vientistrategian toteutumisesta. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyö esimerkiksi Kiinan, Intian, Venäjän,
Brasilian ja Chilen kanssa on saanut uusia ulottuvuuksia. Koulutusvientiin on panostettu laajalti, mutta toimeenpanoon liittyy haasteita. Millaista
korkeakoulujen, viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimia tarvitaan, jotta kansainvälistymiselle ja koulutusviennille asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin?
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Juha Ketolainen

Birgitta Vuorinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Eeva Kaunismaa, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Riina Vuorento, Opetus- ja kulttuuriministeriö

E2: Ulkomaalaisen opiskelijan kotoutumisen ja integroitumisen tukeminen suomalaiseen yhteiskuntaan; Tampereen ja Lahden hyviä konkreettisia käytäntöjä

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45–18:00
Paikka: Summit, Nordic 1
Best practices

Tämä sessio esittelee Tampereen ja Lahden hyviä käytäntöjä, jotka tukevat alueiden ulkomaalaisten opiskelijoiden integroitumista yhteiskuntaamme; heidän kotoutumistaan ja työllistymistään Suomeen. Seuraavat toteutukset ovat esillä sessiomme aikana:

Mentorointiohjelma
Unipoli-korkeakoulujen (Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto) kansainvälisille opiskelijoille
suunnattu mentorointiohjelma toteutetaan nyt kolmatta kertaa ja yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n
kanssa. Ohjelman kohderyhmänä ovat kansainväliset tutkinto-opiskelijat sekä työelämässä olevat omien alojensa asiantuntijat. Tavoitteena on tuoda
opiskelijat ja työelämä lähemmäs toisiaan, tukea siirtymistä korkeakoulusta työelämään ja vahvistaa kansainvälisien opiskelijoiden työelämäyhteyksiä.

Puhutaan suomeksi! -kampanja
Lahden ammattikorkeakoulun, Opiskelijakunta LAMKOn ja Lahden yliopistokeskuksen alueellisena yhteistyönä toteutetun kampanjan tarkoitus
on tukea ulkomaalaisten opiskelijoiden suomen kielen oppimista ja rohkaista heitä harjoittelemaan kielitaitojaan tavallisissa arkipäivän tilanteissa.
Ystäväperheohjelma
Tampereella ja Lahdessa toiminnassa olevan ohjelman tarkoitus on tukea ulkomaalaisten opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla heille mahdollisuus tutustua tavalliseen suomalaiseen arkielämään. Tämän lisäksi toiminannan on tarkoitus tukea opiskelijoiden
suomen kielen oppimista ja lisätä sekä opiskelijoiden että suomalaisten perheiden monikulttuurisia kokemuksia.
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Muut integroitumisen tukitoiminnat
Kaikilla näillä Tampereella ja Lahdessa toteutetuilla toiminnoilla on ollut positiivinen vaikutus ulkomaalaisen opiskelijan integroitumiseen ja
työllistymiseen. Session erityksenä tarkoituksena on tarjota vinkkejä tällaisten ja muiden ohjelmien ja kampanjoiden käytännön toteuttamiseen ja
markkinointiin. Samalla tarkoituksena on herättää keskustelua muissa kaupungissa käytössä olevista hyvistä toimintamalleista.
Tämän lisäksi sessio korostaa korkeakoulujen välisen yhteistyön ja alueellisten verkostojen tärkeyttä opiskelijoiden integroitumisen ja työllistymisen tukemisessa.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Henna Eskonsipo-Bradshaw

Katariina Mikkonen, kv-suunnittelija, Unipoli Tampere
Henna Eskonsipo-Bradshaw, projektisuunnittelija, Lahden ammattikorkeakoulu

E3: Työkaluja kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen analysointiin ja hallintaan
Tiistai 21.5.2013 klo 16:45–18:00
Paikka: Summit, Auditorio 2
Sessio

Korkeakoulujen kansainvälinen verkottuminen perustuu pitkälti kahdenvälisiin kumppanuuksiin ja verkostoihin. Täydentävä rahoitus on luonut
myös omat vahvat verkostot korkeakouluille. Kahdenvälinen kumppanuus tapahtuu usein verkoston sisällä tai kumppanuus avaa pääsyn uuteen
kansainväliseen verkostoon. Usein nämä korkeakoulun sisäiset kumppanuudet ja verkostot eivät kohtaa tai niiden potentiaalia ei hyödynnetä. On
myös syytä huomioida, että korkeakoulun profiilin edistäminen ja Brandin hallinta tapahtuu ja toteutuu merkittävimmin verkostojen avulla.
Session aloittaa Fulbright Centerista Karoliina Kokko, käsittelee kumppanuuksien perusasioita ’the ABC of Building Institutional International
partnerships’.
Lapin korkeakoulukonsernissa on joulukuussa 2012 hyväksytty kumppanuuksien hallintaa ja kehitystä tukevan matriisi, joka yhtenäistää kolmen
korkeakoulun kumppanuuksien termit, tasot, toiminnot eritasoisissa kumppanuuksissa, keskeiset sisällöt ja tulosindikaattorit kullekin toiminnalle
sekä suositus- ja/tai vähimmäiskriteerit kullekin kumppanuustasolle. (http://www.luc.fi/Suomeksi/Muu_kehittaminen/Kansainvalistyminen.iw3)
Henrik Luikko (KyAMK + MAMK) pohtii laajan partneriverkoston hallinnan haasteita ja avaa näkökulmaa ajatteluun verkostot strategisten
partnereiden vaihtoehtoina; niiden kautta tulosten (opetusmateriaali, hankkeet yms) saavuttaminen on helpompaa kuin muutaman strategisen
partnerin kautta.
Helsingin yliopistossa käytiin syksyllä 2012 läpi laaja Erasmus-sopimuskierros jo uutta ohjelmakautta ennakoiden. Työtä pyrittiin tukemaan
ja sujuvoittamaan hallinnon eri tasoilla. Sopimuskierroksella arvioitiin sopimuksia laadunvarmistuksen näkökulmasta. Systemaattisen arvioinnin
pohjalta on mahdollista tehdä selkeitä tavoitteenasetteluita kv-liikkuvuuden muodoista ja laadusta (määrällisiä tavoitteita unohtamatta) seuraavalle strategiakaudelle. Tarkoituksena on jatkaa laadukkaita hyvin toimivia ja tavoitteita tukevia partnerisuhteita, lopettaa toimimattomat ja lähteä
uusiin avauksiin potentiaalisten uusien partnereiden kanssa.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Harri Malinen

Harri Malinen, Lapin yliopisto
Henrik Luikko, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu
Niina Jokela, Helsingin yliopisto
Karoliina Kokko, Fulbright Center
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E4: Cotutelle – tohtorikoulutuksen kansainvälistämisen väline vaiko tutkintotehtailua

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45–18:00
Paikka: Summit, Nordic 2
Sessio

Jatko-opiskelijan yhteisohjausjärjestelyjä koskevat Cotutelle-sopimukset, joissa on usein kyse myös kaksoistutkinnon myöntämisestä, ovat tulleet
jäädäkseen myös suomalaisten tiedeyliopistojen tohtorikoulutukseen. Suhtautuminen cotutelle-sopimuksiin vaihtelee: osa pitää sopimuksia järkevänä win-win-toimintana, osa kyseenalaistaa yhtä opiskelijaa koskevan hallinnollisesti raskaan sopimusprosessin mielekkyyden ja osa puolestaan
pitää kaksoistutkinnon myöntämistä eettisesti arveluttavana. Ketkä hyötyvät cotutelle-sopimuksista eniten? Liittyykö sopimusten solmimiseen
riskejä? Mitä asioita sopimuksissa tulisi täsmentää? Mitä kokemuksia cotutelle-hankkeista on kertynyt? Sessio pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin lyhyiden alustusten valossa. Cotutelle-sopimuksia tarkastellaan koko yliopiston näkökulmasta, yksittäisen tohtoriohjelman näkökulmasta
ja kertyneiden kokemusten valossa. Osa yliopistoista on tehnyt cotutelle-yhteistyötä koskevia linjauksia ja ohjeita, ja näistäkin sessio antaa yhden
esimerkin.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Jani Suokanerva, Lapin yliopisto

Pia Le Grand, Turun yliopisto
Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

E5: Higher Education Cooperation Possibilities with the EU’s Neighboring Area and Pre-Accession Countries
Tuesday 21.5.2013 at 16:45–18:00
Venue: Summit, Nordic 3
Session

Session focuses on the existing and future higher education cooperation possibilities with EU’s surrounding area: the neighboring countries and
the pre-accession countries. Case examples of collaboration from Serbia and Ukraine in the Erasmus Mundus Action 2 Partnerships with University of Turku will be presented. Also possibilities for future cooperation in the new EU-programme will be discussed.
From the year 2014 onwards the existing EU-programmes for cooperation between EU and non-EU countries – such as Erasmus Mundus
and Tempus – will be integrated into the common education framework programme Erasmus for All. International opening of Erasmus will
enable more mobility of students and staff between EU –non EU in both directions.
What are the existing forms of cooperation and what kind of effect will the upcoming changes have to higher education cooperation between
EU and non-EU countries especially in the EU’s surrounding area?
What is expected of the future cooperation in the partner countries such as Ukraine and Serbia?
Chair :

Sini Piippo, Senior Programme Adviser, CIMO

Speakers :

Oksana Krayevska, Associate Professor, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine. Coordinator of Erasmus Mundus Projects in
IFNUL (since 2007) Erasmus Mundus Action 2 Partnership BMU-MID & MID – Mobilities for Innovation and Development
Gordana Vlahović, International Relations Officer, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Serbia. Erasmus Mundus Action 2 Partnership Join EU-SEE
Elina Tulla, International Officer, University of Turku, Finland. Coordinator of Erasmus Mundus Action 2 Partnership BMU-MID & MID – Mobilities for Innovation and
Development
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E6: Sähköiset järjestelmät: SoleMOVE järjestelmäkohtainen tapaaminen

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45–18:00
Paikka: Summit, Nordic 5
Roundtable, max 20 pax

SoleMOVE järjestelmäkohtainen tapaaminen, avoin kaikille halukkaille.
Puhuja :

Sanna Heikkinen, Oulun yliopisto

E7: Sähköiset järjestelmät: Moveon järjestelmäkohtainen tapaaminen

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45–18:00
Paikka: Summit, Gold Digger -baari, Panorama, 7. krs
Roundtable, max 20 pax

Moveon järjestelmäkohtainen tapaaminen, tilaisuus suunnattu Moveon järjestelmää käyttäville.
Puhuja :

Henna Juusola, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

E8: Sähköiset järjestelmät: Mobility-Online järjestelmäkohtainen tapaaminen

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45–18:00
Paikka: Summit, Gold Digger -kabinetti, Panorama, 7. krs
Roundtable, max 20 pax

Mobility-Online järjestelmäkohtainen tapaaminen, tilaisuus suunnattu Mobility-Online järjestelmää käyttäville.
Puhuja :

Ville Paananen, Turun ammattikorkeakoulu

E9: What’s up with TOEFL?
Tuesday 21.5.2013 at 16:45–18:00
Venue: Summit, Kota
Outdoor session

Tools for working with the TOEFL! Hear the latest developments in TOEFL testing, share your experiences, ask questions, and give feedback.
Chair :

Johanna Lahti

Speakers :

Joanna Wrzesińska, Educational Testing Service, ETS Global/Europe, The Netherlands
Johanna Lahti, Fulbright Center, Helsinki, Finland

E10: Tuition in Finland: Taboo Topic to Policy Instrument
Tuesday 21.5.2013 at 16:45–18:00
Venue: Summit, Nordic 4
Session

This session highlights the findings of a PhD dissertation on the tuition pilot program in Finland. Using a sociological conceptual framework,
the researcher analyses the 20-year historical narrative leading to the tuition fee pilot program while identifying the resistance against and the
advocacy for tuition fees in Finland. All levels of participants are welcome.
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Learning outcomes: Participants will leave the session with a better understanding of how a taboo topic has become a policy instrument, who
the key strategic actors are in the field, and how legislative provisions act as a barrier for participation.
Speaker :

Leasa Weimer, University of Jyväskylä

E11: Cradle to Grave – How to Ensure Your Potential Applicants Grow into Successful Alumni
Tuesday 21.5.2013 at 16:45–18:00
Venue: Summit, Kahvila Spiella
Session

Becoming a student is a long process, for both the student and the university. How can a university make sure that the applicant makes the right
decisions throughout the process? How can you recruit the right people, how can you make sure that the students engage in the whole process
and continue from applicants to students and then onto successful alumni? How can you establish and maintain a meaningful relationship with
prospective students and then later on alumni?
This session will look at different actions that universities can plan and execute while recruiting students, starting from the application process
to new student to successful alumna.
Chair :

Joanna Kumpula

Speakers :

Kimmo Kuortti, Director, Recruitment, Admissions and International Services, University of Oulu
Jaana Severidt, Head of International Student Services, International Relations, University of Lapland
Joanna Kumpula, Team Manager, University Admissions Finland
Minna Nousiainen, International Coordinator, Faculty of Social Sciences, University of Lapland

E12: Burning money with Marketing and Recruitment
Tuesday 21.5.2013 at 17:15–18:30 (NOTE TIME!)
Venue: Summit, Nordic 6
Session

Marketing and Recruitment activities are evaluated cost-vise as return on investment. I many occasions M&R activities are not carefully planned
and carried out nor do they have an analysis of plan to follow on. The session presents cases on the best ways and means on spending money on
M&R without proper results. Moreover, cases of poor return on investment is presented alongside with current information on most effective
M&R activities and their return on investment. The session takes participants through the Dont’s to the latest Do’s in M&R. Special emphasis
on this session is on Electronic and online marketing practices. Session suitable from beginners to advanced professionals.
The session presenters will also have a separately charged workshop taking the Do’s even further on Thursday morning.
Chair :

Harri Malinen

Speakers :

Harri Malinen, University of Lapland
Thijs van Vugt, iE&D Solutions bv, den Bosch, The Netherlands
Tim Rogers, International Higher Education Consultants UK Ltd
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Sessio F | Keskiviikko 22.5.2013 klo 8:30–9:45

F1: What does the proposed new EU programme “Erasmus for All” offer for higher education?
Wednesday 22.5.2013 at 8:30–9:45
Venue: Summit, Auditorio 1
Session

Erasmus for All is the new programme proposed by the European Commission for education, training, youth and sport for the period 2014–
2020. The programme will continue to support transnational co-operation and mobility between European HEIs. In addition, Erasmus for All
will include an international dimension covered previously by programmes such as Erasmus Mundus, Tempus, Alfa and Edulink. Extending the
programme beyond the EU’s borders will increase the attractiveness of European higher education and at the same time support the capacity
building of higher education elsewhere in the world.
In this session, a Commission representative will give an overview of the programme actions aimed at higher education and provide an update
of the current state of preparations for programme implementation.
Chair : Toimialajohtaja
Speakers :

Mikko Nupponen, CIMO

Anne Siltala, CIMO
Natascha Sander, European Commission, Brussels, Belgium

F2: Ihmisoikeusperustaisuus korkeakoulujen kehitysyhteistyössä

Keskiviikko 22.5.2013 klo 8:30–9:45
Paikka: Summit, Nordic 1
Sessio

Suomen rahoittama ja harjoittama kehitysyhteistyö on ihmisoikeusperustaista. Kehityspolitiikan kaikkien osa-alueiden tulisi näin edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Ihmisoikeusperustainen kehitysyhteistyö eroaa perinteisemmästä tarveperustaisesta lähestymistavasta siten, että keskeisenä toimintaa ohjaavana näkökulmana on ihmisoikeuksien laajamittainen toteutuminen. Ihmisoikeuksia vain osittain tai välillisesti edistävät
korkeakoulujen kehitysyhteistyöhankkeet eivät periaatteessa näin ollen täytä ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan tunnusmerkkejä. Mitä tämä
merkitsee korkeakoulujen globaalin vastuun hankkeissa ja -yhteistyössä? Miten HEI ICI ja North-South-South -hankkeet ovat ottaneet ihmisoikeudet keskiöön jo valmisteluvaiheessa? Onko ihmisoikeusperustaisuus aiheuttanut, että enemmän tarveperustaisia korkeakoulujen hankeesityksiä on jäänyt rahoittamatta? Entä miten ihmisoikeusperustaisuus otetaan vastaan kumppanimaissa?
Session kohdeyleisönä ovat korkeakoulusektorilla globaalin vastuun ja kehityskysymyksien parissa työskentelevät ja aiheista kiinnostuneet henkilöt.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Annica Moore, ohjelma-asiantuntija, korkeakouluyhteistyö, CIMO

Alva Bruun, ohjelma-asiantuntija, korkeakouluyhteistyö, CIMO
Katrina Frostell, projektipäällikkö, Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi
Marianne Rönkä, tarkastaja, Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö, Kehitystutkimus ja korkeakouluyhteistyö, Ulkoasiainministeriö
Iina Soiri, johtaja, Pohjoismainen Afrikka-instituutti (NAI)
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F3: Verkostoitumissessio Kiina-toimijoille

Keskiviikko 22.5.2013 klo 8:30–9:45
Paikka: Summit, Nordic 2
Sessio

Sessiossa korkeakoulujen Kiina-yhteistyötä tekevillä, tai sitä suunnittelevilla toimijoilla on mahdollisuus verkostoitua keskenään. Tilaisuudessa
suomalaisten korkeakoulujen Kiina-toimijat voivat esitellä lyhyesti omia jo käynnissä tai suunnitteilla olevia yhteistyöhankkeitaan kiinalaisten
korkeakoulujen kanssa. Kansallisesti toivotaan yhä enemmän useampien korkeakoulujen voimavaroja yhdistäviä aloitteita ja sessio pyrkii saattamaan eri korkeakoulujen toimijoita yhteen ja tietoisiksi toistensa yhteistyökuvioista Kiinassa.
Pekingissä työskentelevä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntija Mika Tirronen kertoo yhdessä toimimisen eduista ja positiivisista
vaikutuksista Kiinassa.

Puhujat :
Sofia Lähdeniemi, Opetus- ja kulttuuriministeriö & CIMO
Mika Tirronen, Opetus- ja kulttuuriministeriö & Ulkoministeriö

F4: UArctic Global Access -workshop
Wednesday 22 May 2013 at 09:00–18:00
Venue: Levi Center Hullu Poro, Kevät
Workshop (suljettu/closed)

F5: Internationalisation of recruitment in higher education and research – Northern Europe
Wednesday 22.5.2013 at 8:30–9:45
Venue: Summit, Nordic 3
Info

Beginner-Professional
The session seeks to enlighten academics and HR-personnel in Finnish universities and scientific organisations, of efficient ways to recruit
internationally, from a Northern European perspective.
Profile of participants :

Participants’ learning outcome :

The session will consist of a general introduction to our organisation and services, give examples of our products and various methods of international exposure, and concrete examples of how we are assisting universities and clients today.
Speaker :

Per Freibergs, University Positions, Sweden

F6: Case Estonia: Universities vs state – Individuals play the game, but teams win!
Wednesday 22.5.2013 at 8:30–9:45
Venue: Summit, Nordic 4
Session

Competition for international students is more intense than ever. How can one succeed when you participate in common marketing activities with your competitors. Study in Estonia, a cooperation platform since 2008, unites the institutions of higher education in Estonia and the
central coordinator Archimedes Foundation, to create visibility of the country as an attractive study destination and promote the possibilities for
international students. How to make this cooperation work in reality?
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During the session, the pro’s and con’s of cooperation will be covered from the university´s point of view and from the central coordinator’s
perspective.
We will try to answer the following questions:
»» Why to team up and to share the market with your competitors, considering that we all charge tuition fees?
»» Distribution of strategic information – how much to share with others?
»» How to sell the idea of common marketing activities inside the institution?
»» Prioritising and focusing while sustaining a neutral position towards the institutions.
»» How to change the mind of the central executive body?
»» When is the right time to question central strategy vs the gain for the universities?

The session is suitable for professionals working in universities, ministries and central organisations and who have been involved in international
marketing activities. The session will give the audience an unique climpse on how to start and develop the cooperation between universities when
there is a central organisation coordinating the activities.
Chair :

Grete Ahtola, Estonian Institute in Finland

Speakers :

Mariann Lugus, Head of International Marketing, Archimedes Foundation, Tallinn, Estonia
Eveliis Kurs, International Marketing Specialist, University of Tartu, Estonia
Commentator : Heidi Hänninen, International Communications Manager, CIMO

F7: UAF session for int’l programmes
Wednesday 22.5.2013 at 08:30–09:45
Venue: Summit, Nordic 5
Roundtable, max 20 pax (closed session)

UAF will offer a separate workshop for UAF consortium universities. Workshop will be run by Tim Rogers. Separate sign up will be required
and handled by UAF.
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Sessio G | Keskiviikko 22.5.2013 klo 14:00–18:00

G1: Hankesuunnittelu hallintaan

Keskiviikko 22.5.2013 klo 14:00–18:00
Paikka: Summit, Nordic 1
Sessio, max 30 pax

EU:n uusi ohjelmakausi tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös muuttuvia hakumenettelyjä ja -kelpoisuuksia. Työpajassa käydään läpi
hanketarpeiden ja ideoiden aktiivista muuttamista hankeaihioiksi ja varsinaisiksi hakemuksiksi. Tämä prosessi vaatii systemaattista osallistuvaa
suunnittelua, työpajoja ja työkaluja joilla hankeideaa viedään kohti loogista viitekehystä (Logical Framwork Matrix). Työpajassa käydään läpi
hankeidean jalostamista eri menetelmin sekä käydään läpi hankevalmistelun eri osia aina hankeen aloittamiseen asti. Työpajassa on mahdollista
sparrata omaa hankeideaa. Työpajaan voi osallistua 25 henkilöä. Työpaja on ilmainen kv-päiviin osallistujille.
Puheenjohtaja :
Puhujat :

Kristiina Jokelainen

Kristiina Jokelainen, Lapin yliopisto
Harri Malinen, Lapin yliopisto
Janne Hirvonen, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

G2: UArctic Global Access -workshop
Wednesday 22 May 2013 at 09:00–18:00
Venue: Levi Center Hullu Poro, Kevät
Workshop (suljettu/closed)
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Sessio H | Torstai 23.5.2013 klo 8:30–11:30

H1: Selling free education

Thursday 23.5.2013 at 8:30–11:30
Venue: Summit, Nordic 1
Workshop, max 25 pax

Professional Development for Internationalisation – Marketing and recruitment – Better applicants and more motivated enrollments
Selling free education – challenges of demonstrating competitive high quality to potential recruits, generating high quality applicant profiles
and recruiting the right students has been challenging for Finnish Higher Education Institutions’ offering English taught degree programmes.
The specialised and peculiar case of Finland and Norway offering free degree programmes using English Medium does not sell as it should. Special focus and planning is needed to achieve these goals. The workshop will provide participants with means of improving quality of applicants
and potentially increase overall quality of enrolled students. Examples of application fees as an instrument and tuition waiver and national pilot
project on tuitions fees will be addressed.
Separate registration fee 100 € including materials, coffee/tee and lunch.
Level intermediate and advanced
Chair :

Harri Malinen

Facilitators :

Tim Rogers, International Higher Education Consultants UK Ltd
Thijs van Vugt, iE&D Solutions bv
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Poster | Internationalization and Integration in Curriculum Development

Finland has been criticized for not retaining its foreign human capital. The importance of non-retention has been highlighted by recent changes
in legislation concerning immigrants since human capital retention is strongly linked with internationalization and competitiveness. Early
integration into the Finnish society has been emerging as one of the solutions to address this issue. International degree students constitute one
of the prime categories of this foreign human capital as they spend at least 3 years in Finland and have good chances of integration because of
their age and potential. Finnish Higher Education Institutions could well be compared to a miniature of Finnish society and lessons that drawn
from them could apply to the Finnish society. The learning outcomes of this session include:
»» examples of curriculum integration where Finnish and international students have to work in teams to achieve concrete results
»» facilitators and inhibitors of such integration as well as
»» student perceptions of benefits and challenges of working in a multicultural team.
The target audience for the proposed session is professional, namely, any educator who offers similar courses to international and Finnish students as well as administrators responsible for curriculum development.
Poster presenter :

Kallioipi Skarli, Turku University of Applied Sciences
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