lisen tason osaamisessa.
Tässä ammattikorkeakoulunja
elinkeinoelilmän yhteistoiminta
mallissa pyritän vahvistamaan
suomalaisen majoitus- ja ravit
semisalan palvelukehfttämis
osaamista ja palvelulilketoimin
taosaamista ja siten yritysten
kilpailukykya kansainvälisessä

toimlntaympäristossä. Ammat
tilcorkealcoulujen yhteistoimintaa
opetuksen kehittmisessä wkee
opetus- ja kuhtuuriministeriö.
OPINNOLLISTAMISELLA tarkol
tetaan erilaisissa oppimisym
pilristoissa hanldwn osaamisen
nmnistamista ja tunnustamista

(OPH:n määritelmä). Opinnol
listaminen nhdäänvathtoehtoi
sena tapana kehittää opiskelijàn
osaamista työelämn tarpeidenja
opetussuunnitelman tavokteiden
nköku1masta.
Opinnollistamistavoidaan tar
kastella opiskelijan, työorganisaa
tionjakoulutusorganisaation tar-

Opinnollistaminen tarj oaa
monia mahdollisuuksia

R

estonomin koulu
tuksen ja elinkeinon
yhteistyömallissa ke
hitetään uudenlaista
tapaa valivistaa am
mattikorkeakoulun roolia ja
kamalla osaamista matkailu- ja
ravitsemisalan tulevaisuuden
kehittämishaasteissa. Opiskeli
Jan opintojen ailcana tapahtuval
le työssä oppimiselle asetetaan
opintojaksojen sisältojen mukái
sia andoitavia osaamistavoitteita.
Työn opinnoffistaminen hyvien
koulutuskohtaisten rathaisujen
kautta lisää opiskelijoiden tyy
tyvaisyytta opintoihin ja antaa
koulutusorganisaatiolle mah
dollisuuden molemminpuoli
seen osaamisen vaihtoon. Opis
kelun alkainen tyosskäynti on
opiskelijalle lisäksi uudenlainen
oppimiskokemus.
Näin myös opiskelij olden slir
tyminen työelämäiln paranee, ja
elinkeino saa entistä osaavampaa
tyovoimaa. Toimintatarjoaa opis
kelijalle joustavat opiskelumah
dollisuudetja monipuolisen am
matillisen kasvun erilaisissa yri
tysten tarjoamissa kehittämis
tehtävissä.
SATAKUNNAN ammattikorkea
koulu on mukana ia muun res
tonomikoulutusta taij oavan am
mattilcorkeakoulun kanssa kehit
tamassil restonomilcoulutuksen
ja elinkeinoelämän yhteistyota.
Suunnittelemme uudenlaistayh
teistyomallia,Joka vahvistaa am
mattikorkeakoulun rooliakansàl

peista. Opiskeija kehittilil tyoyh
teisössä omaa osaamistaan orga
nisaatiotahyodyntävassakehittä
mistarpeessa.
Työorganisaatio tajoaa opiske
lijalle ne puitteet,joissa mahdol
liseen osaamisvajeeseen etsitäiln
yhdessä opiskelijan ja opettajan
kanssa ratkaisua. Tarve opinnol
listamiseen vol nousta myös työ
organisaatiosta.
Koukitusorganisaation nilkö
kulmasta tarkasteimna opetta
ja hyv.ksyy opiskelijan laatiman
opintojakson tavoitteisiin sopi
van suunnkelman, joka tukee
opiskelijan ammatfflista kasvua.
Osaamisenkehittminen on siten
tavoitteeffista, ohjattuaja arvioi
tuaja nämä pemstuvat tyoorga
nisaatiossa sovitmjen tyotehta
vien 1is.ksi khjalliseen, teoriaan
tukeutuvaan raportointiin.
Näin opiskelija vol kehittää
osaamistaan Jo opiskeluaika
na sithen suuntaan, joka tuntuu
omimmalta. Tarvitaan intoa pa
neutua omaan tyohon pfntaa sy
vemmälle sekil kykyä hahmottaa
tehty työ kokonaisuuksina osaa
misen nlikökulmasta.
Opinnoffistamisella pystymme
tajoamaan maakuntamme mat
kailu-, majoitus-ja ravitsemisalan
toimijoille uudenlaisen yhteis
työmuodon ja sitä kautta osaa
via matkailualan ammattilaisia.
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