
DIGICAMPUS Osahanke 4 – Arvioinnin kehittäminen  

Kuukausikatsaus touko-kesäkuu 2020 

Osahanke toteutetaan kolmena temaattisena työpakettina ja jokaiselle työpaketille on nimetty 
edustaja korkeakouluista. Osahankkeesta on vastuussa 27 korkeakoulun EXAM-konsortio. 
Osahankkeen koordinaatiosta vastaa CSC, jonka kautta osahanke linkittyy EXAM-konsortion muuhun 
toimintaan ja kehitystyöhön. DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 
korkeakoulutuksen kehittämishanke. 

WP1: Omakonetentti 

Toukokuussa osahankkeen projektiryhmän hankekohteiden priorisointikokouksessa tentin ja 
kysymysten liitteet nostettiin omakonetentin tärkeimmäksi kehityskohteeksi. Tämän lisäksi korjataan 
myös esimerkiksi tenttivarausten näkyvyyttä opettajalle ja ylläpitäjälle, kehitetään kypsyysnäyte ja 
henkilökohtainen tentti omakonetenttinä sekä kehitetään käyttöliittymää ja parannetaan 
käytettävyyttä. Kesän aikana tehtävät korjaukset edistävät syksylle suunniteltua omakonetentin 
pilottia. Syksyn pilotissa pyritään testaamaan omakonetentin lisäksi myös kotitenttiä eli 
omakonetenttiä ilman SEBiä. Työpaketin jatkotoimista päätetään testauksen perusteella. 

Omakonetenttiä esiteltiin EXAM-konsortion kevätpäivillä 25. toukokuuta ja esityksessä käytiin läpi 
omakonetenttiä niin opettajan kuin opiskelijan näkökulmasta sekä kerrottiin työpaketin 
ajankohtaisista asioista. 

WP2: Autograding  

Touko-kesäkuussa Autograding-työpaketissa on keskitytty kehittämään prototyyppia (API) sekä 
tekemään annotaatiota. Prototyyppi on valmistumassa kesäkuun aikana. Prototyypin valmistuttua sitä 
demotaan EXAM-konsortiolle syksyllä (elo-syyskuu). 

Autograding-työpakettia esiteltiin EXAM-konsortion kevätpäivillä 25. toukokuuta ja esitys keskittyi 
prototyypin kehitykseen. Suunnitteilla on myös rakentaa parafraasikorpus sekä julkaisuja 
kaksikielisistä malleista. 

WP3: Yhteistentti 

Yhteistentin kehittämisessä päätettiin priorisoida tenttivierailun yhdistämistä yhteistenttiin, korjata 
joitain kauneusvirheitä ja näin parantaa käytettävyyttä. Yhteistenttiä kehitetään ja määritellään 
syksyllä ja päätavoitteina on tenttivierailu, suoritusten siirtyminen ja tuki järjestelmässä sekä 
kysymyspankki. 

Pilottina toiminut erikoislääkärikuulustelukierros järjestettiin 1.–12. kesäkuuta poikkeustilasta 
huolimatta ja se oli neljäs kierros. Kierros sujui tämän hetken tiedon mukaan ilman suurempia 
ongelmia, vaikka kierros suoritettiin uudella versiolla, jossa oli suunniteltua laajempia korjauksia kuten 
väittämäkysymys. Työpaketti on mainostanut yhteistenttiä mahdollisuutena myös muille aloille, jotta 
pilotteja saataisiin lisää. 

Yhteistenttityöpakettia esiteltiin EXAM-konsortion kevätpäivillä keskittyen 
erikoislääkärikuulustelupilottiin ja sen palautteeseen. Palautteen perusteella suuri osa sähköiseen 
kuulusteluun osallistunut haluaisi suorittaa erikoislääkärikuulustelun jatkossakin sähköisenä ja myös 
moni kuulustelija piti sähköistä tenttiä parhaana tapana kuulustelulle. 



WP4: Koordinointi 

Konsortion kevätpäivät järjestettiin 25.–26. toukokuuta ja osahanke oli vahvasti läsnä erityisesti 
ensimmäisen päivän ohjelmassa, kun kaikki työpaketit esittelivät tuotoksiaan. 

Osahanke on myös jatkanut osahankkeiden välistä yhteistyötä Esteettömyys ja saavutettavuus -
osahankkeen kanssa. Tämän yhteistyön myötä EXAM-järjestelmälle laaditaan saavutettavuusseloste.  

 

 


