OPSU2017
AMK-opiskelijan osaamisen arviointikehikko / Xamk, assessment guidelines for students’ know-how and skills(bachelor’s level)
Tiedollinen osaaminen (a,b), taidollinen osaaminen (c,d, e), tiimi-/johtamisosaaminen/vastuunottaminen (f,g).
information-based know-how, skills-based know-how, team work /management know-how / readiness to take responsibility
TASO Osaamisen alkuvaihe entry-level know-how and skills
Osaaminen valmistumisvaiheessa graduation-level know-how and skills
Opiskelija osaa Students can
Opiskelija osaa Students can
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä
a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
5
b.
c.
d.
e.

f.
g.

use professional vocabulary and concepts proficiently.
etsiä tietoa tiedonhankintaprosessin mukaisesti
manage appropriate methods of information search.
suoriutua sujuvasti tehtäväkokonaisuuksista
carry out interrelated tasks fluently.
perustella toimintaansa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
justify their actions in customer, user and target group situations.
soveltaa oman alan keskeisiä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
apply the key models, methods, software and techniques of the professional
field.
huolehtia tiimi toiminnasta
show skills in managing team work.
soveltaa oman alan eettisiä periaatteita tilanteen mukaan
apply the ethical principles of the professional field according to the situation.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
use professional vocabulary systematically.
etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
look for information in the key information sources of the field.
hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
identify interrelated tasks.
toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
work together with customers, users and target groups.
käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
use the key models, methods, software and techniques of the professional field.
toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
work as team members in a goal-oriented way.
perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti
justify their actions according to the ethical principles of the professional field.

a.

b.
c.

d.
e.

use professional vocabulary and concepts extensively and proficiently in different situations.
arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
justify their information sources in a versatile and critical way.
työskennellä innovatiivisesti ja itsenäisesti asiantuntijatehtävissä työelämässä
sekä luovasti päätellä ja ratkaista ammattialan ongelmia
work innovatively and independently in working life expert duties and creatively identify and solve the problems of the professional field.
edistää ja kehittää toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
promote and develop operations in customer, user and target group situations.
arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
evaluate and develop models, methods, software and techniques.
ohjaa ja kehittää tiimin toimintaa
manage and develop team operations.
edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa
promote the application of ethical principles in unfamiliar situations.
käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
use professional vocabulary and concepts in an expert way in different situations.
arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
evaluate information sources critically.
työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata
ja kuvata ammattialan ongelmia
work as team members in working life expert duties and identify and describe
the problems of the professional field.
arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
evaluate operations in customer, user and target group situations.
valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
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f.
g.
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a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
use professional vocabulary and concepts and show their information-based
know-how.
käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
use the basic techniques of searching information in specific situations.
suoriutua yksittäisistä tehtävistä
carry out individual tasks.
ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
take customers, users and target groups into consideration.
käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
use the key models, methods, software and techniques of the professional field
under guidance.
toimia tiimin jäsenenä
work as team members.
toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti
observe the ethical principles of the professional field in their actions.

a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

choose appropriate models, methods, software and techniques according to
the purpose and justify these choices.
edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
promote teams’ goal-oriented operation.
soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa
apply critically the ethical principles of the professional field in different situations.
käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
use professional vocabulary and concepts in different situations.
rajata ja perustella tietolähteiden käytön
limit and justify the use of information sources.
suoriutua sujuvasti ennakoimattomista tehtäväkokonaisuuksista
carry out unfamiliar interrelated tasks fluently.
toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa tilanteen vaatimalla tavalla
work together with customers, users and target groups according to the requirements of the situation.
soveltaa oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä
apply the models, methods, software and techniques of the professional field
and justify their use.
toimia tavoitteellisesti tiimissä
work in teams in a goal-oriented way.
soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa
apply the ethical principles of the professional field in different situations.

