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 Ammattikorkeakoulun rehtori (Kokkola)
1995-2012, 17 vuotta.

 Sen jälkeen vierailevana professorina 4 ulkomaisessa 
yliopistossa säännöllisin väliajoin.

 Havaintoja Kiinasta (Shanghai, Beijing) ja Pohjois-Meksikosta 
liiketaloustieteen eri kokonaisuuksien opettamisesta eri 
tasoilla. Samoin kokemuksia hanketoiminnasta.
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1.  Kuinka hyvin oppimiselle ja osaamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan 
Jokaisesta kurssista edellytetään yksityiskohtainen syllabus, joka sisältää kurssin kuvauksen,    
yksityiskohtaiset oppimistavoitteet, opetusmenetelmät, luentokohtaiset sisällöt sekä arviointitavan. 
Usein kurssilla etukäteistehtävä. Jokaisesta kurssista tulee ilmetä yhteys korkeakoulun strategiaan 
tavalla tai toisella. 
Tavoitteiden saavuttamisesta jokainen opettaja raportoi vastuuhenkilölle.

2.  Mitkä tekijät edistävät tai estävät oppimista ja osaamisen vahvistamista
Opiskelijoiden läsnäolo hyvällä tasolla. Seuranta. 
Syllabus muodostuu isoista kokonaisuuksista, joihin sisältyy käytännönläheisiä ja monialaisia case-
tehtäviä korostaen kansainvälisyyttä ja liiketoiminnan kokonaisuutta (kausaalisuhteet).Opiskelijoiden 
esiintymistaitoa korostetaan case-tehtävien esityksissä.
Opiskelijat arvioivat toinen toistensa case-tehtävät.
Meksikon yliopistossa käytetään runsaasti  you tube -aineistoja, esimerkiksi huippuyliopistojen luento-
ja esimerkkimateriaalia. Myös opiskelijat osaavat hyödyntää niitä.
Yksi luento voi kestää 4 tuntia; se edellyttää monipuolisia opetusmenetelmiä.
Vertaisoppiminen tärkeää.
Aloittavat opiskelijat ovat huomattavan nuoria, 19-20 -vuotiaita. Tämä hankaloittaa liiketalouden 
asioiden ymmärrystä.   Toisaalta opiskelijat ovat motivoituneita.  
(korkeat lukukausimaksut taustalla). Meksikolaisessa yksityisessä yliopistossa opiskelijat usein       
perheyritysten lapsia, jotka ovat nähneet läheltä yrittäjyyden käytäntöjä. 
Opetustilaratkaisut  modernit.
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3. Miten edistetään oppimisen ja osaamisen kehittämistä kohti tulevaisuuden 
osaamistarpeita ja jatkuvaa oppimista
Vakiintunut ja vahva alumnitoiminta. Tutkinnon suorittaneet pitävät itsestään selvänä 
osallistumista  alumniorganisaation toimintaan. Alumniorganisaatiossa voi olla erillinen Elite-
ryhmä työelämän korkeassa asemassa oleville. Alumnit haluavat toimia ja osallistua 
korkeakoulun kehittämiseen. Vuorovaikutus yliopiston ja alumniorganisaation välillä edistää 
jatkuvan oppimien ymmärrystä.
Alumniorganisaatiolla on business-luonne: henkilöstöä, omistusta ja kansainvälisiä 
hankkeita.
Korkeakoululle on ensisijaisen tärkeää kansainvälisen kehityksen seuraaminen (tällä hetkellä 
ilmastokysymykset, digitalisaatio, väestön vanhenemisen seuraukset, kauppapolitiikka ja 
siihen sisältyvät eri blokit).
Opettajilta vaaditaan korkeaa osaamista ja sen päivittämistä. Opiskelijat arvioivat opetusta ja  
opettajia kriittisesti. Opettajilta edellytetään liiketalouden eri ammattien laaja-alaista 
ymmärrystä.
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Ajatuksia Suomeen:

* Huippuyliopistojen valmiiden aineistojen hyödyntäminen.
* Tilaratkaisujen modernisointi.
* Pitkäkestoiset saman aihealueen opetusrupeamat.
* Opiskelijoiden motivointi viipymään kampuksella myös luentojen  

ulkopuolisella ajalla tekemässä projekteja yms.
* Alumnitoiminnan voimakas vahvistaminen.
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