Tampereen teknillinen yliopisto järjestää yhteistyössä Suomen yliopistojen tutkimuspalveluiden yhteenliittymän, Finn-ARMA:n kanssa työpajan yliopistojen tutkimuksen ja kansainvälistymisen tukipalveluiden henkilöstölle
Aika:

16.2.2017 klo 9.30-15.30

Paikka:

Tampereen teknillinen yliopisto
Kampusareena, Kampusklubi 5 krs.
Korkeakoulunkatu 7, 33101 Tampere

Yliopistojen tutkimuksen kansainvälistämisen keinot ja yhteistyön mahdollisuudet
Yliopistojen tutkimuksen kansainvälisyys ja sen monimuotoinen edistäminen ovat entistä tärkeämpi
osa sekä yliopistojen että tukipalveluiden tavoitteita. Kansainvälisyys liittyy kaikkeen toimintaan eikä
kunnioita rajoja edes tukipalveluiden toiminnassa!
Tutkimuksen kansainvälisyys on suomalaisissa yliopistoissa perinteisesti nähty toteutuvan tutkimustyön ja tutkijaliikkuvuuden kautta. Viime vuosina toiminta on kuitenkin muuttunut aiempaa monimuotoisemmaksi. Yliopistot toimivat aktiivisesti erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa, rakentavat
kumppanuuksia ja yhteiskäyttöisiä tutkimusinfrastruktuureja. Tutkimuspolitiikkaan vaikuttaminen on
noussut voimakkaasti esiin, sitä mukaan kuin kilpailu tutkimusrahoituksesta on kiristynyt.
Yliopistoissa keskustellaan myös kansainvälisestä näkyvyydestä ja mainetekijöistä. Brändikysymykset
ovat nousseet tapetille erityisesti koulutusviennin ja tulevien tutkintomaksujen myötä. Mainetekijät
eivät kuitenkaan rajaudu opetukseen tai tutkimukseen, vaan kyse on yleisestä kansainvälisestä tunnettuudesta ja julkikuvasta. Maineen mittaaminen on keskeinen osa useita yliopistorankingeja ja siten brändi on yksi yliopistojen kilpailutekijöistä. Toki positiiviset mielleyhtymät ja nimen tunnettuus
tukevat kaikkea yliopistojen toimintaa.
Yliopistojen kansainvälistäminen ei tapahdu vain maamme rajojen ulkopuolella. Suomalaisten yliopistojen henkilöstöstä keskimäärin 18 % on ulkomaalaistaustaisia, valtaosin tutkijoita. Vaihtelu tutkimusalojen ja erityisesti tutkimusryhmien välillä on kuitenkin suurta. Henkilöstöön, kieleen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat osa yliopistojen kampuksien arkipäivää. Yliopistojen strategiatekstit

korostavat aitoa kansainvälisyyttä ja kotikansainvälistymistä. Mitä ihmettä! Mitä on epäaito kansainvälisyys ja voiko kotisohvallakin kansainvälistyä?
Tämän työpajan tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa tutkimuksen kansainvälistymisen keinoista ja
tuoda esiin yliopistojen erilaisia tavoitteita ja hyviä käytäntöjä kansainvälisyyden edistämisessä. Tarkoituksena on myös ryhmäkeskusteluiden kautta luoda eri tukipalveluille yhteistä näkemystä yliopistojen kansainvälisyyden tavoitteista ja keinoista. Työpaja on tarkoitettu yliopistojen tutkimuksen ja
kansainvälistymisen tukipalvelujen henkilöstölle. Paikkoja on varattu kolme per yliopisto.

Ohjelma:
Klo 9.30-10.00

Aamukahvi

Klo 10.00-10.10
Klo 10.10-10.30

Tervetuloa
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämislinjaukset 2017-2025, tilannekatsaus
Suomen Akatemian kansainvälinen linjaus
2017-2021, tilannekatsaus
Case esimerkit yliopistojen tutkimuksen kansainvälistymisen edistämisestä
- Oulun yliopisto
- Itä-Suomen yliopisto
- VTT

Klo 10.30-10.45
Klo 10.45-11.30

Klo 11.30-12.20

Boosting research collaboration through international networks and UCL's internationalization of research

Klo 12.20-12.40

Yritysyhteistyön verkostot ja projektikonsortioiden rakentamisen edistäminen, tutkijan
tarpeet

Klo 12.40-13.30

Lounas

Klo 13.30-14.30
Teema 1:
Yliopistojen verkostot,
verkostojen tavoitteet
ja toimintatavat
Pj. Heikki Kallasvaara,
EU-erityisasiantuntija
(Uudenmaan liitto)

Ryhmäkeskustelut
Teema 2:
Yliopistojen strategiset
kahdenväliset kumppanuudet
Pj. Maija Kuiri, tutkimuspalvelujohtaja
(LUT)

Vararehtori Jarmo Takala (TTY)
Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos (OKM)
Johanna Hakala, kansainvälisten asioiden päällikkö (SA)
Teija Kekonen, tutkimuspalvelujohtaja (OY)
Jaana Backman, tutkimuspalvelupäällikkö (ISY)
Leena Sarvaranta, Vice President, EU affairs (VTT)
Michael Browne, Head of European Research and Innovation (University College London)
Minna Lantz, Associate Professor (TTY)

Teema 3:
EU Vaikuttaminen
Pj. Jaana Backman
tutkimuspalvelupäällikkö (ISY)

Klo 14.30-14.45

Iltapäiväkahvi

Klo 14.45-15.30

Ryhmäkeskusteluiden purku ja loppukeskustelu

Teema4:
Tutkijaliikkuvuus
Pj. Tiina Kosunen, kehittämispäällikkö (HY)

