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Kansainvälinen
Oulun Eteläinen
Vuonna 2020
Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot
muodostavat kansainvälisesti
korkeatasoisen ja vetovoimaisen
verkoston.
Alueella on kansainvälisten toimijoiden
järjestämää koulutus- ja tutkimustoimintaa.
Keskeisinä kansainvälisen
tutkimusyhteistyön aloina ovat
neutriinofysiikka, tulevaisuuden
tuotantoteknologiat ja mikroyrittäjyys.

Taustana
• Selvitys Oulun Eteläisen alueen julkisten toimijoiden
kansainvälisen toiminnan nykytilasta 2012 ja tutkimus
kansainvälisen toiminnan strategisista linjauksista 2013.
www.oei.fi
• Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009-2015, OPM.
www.minedu.fi
• OEK-toimijoiden kansainvälistymisstrategiat
(organisaatioiden omat web-sivustot)

Strategiset tavoitteet
Aidosti kansainvälinen Oulun
Eteläisen korkeakoulukeskus
Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden
lisääminen, ulkomaalaisten vierailujen
laajempi hyödyntäminen.
Kansainvälinen koulutus ja sen kehittäminen,
koulutusinnovaatiot.

Kansainvälisesti vetovoimainen
Oulun Eteläisen koulutus- ja
tutkimusorganisaatioiden verkosto
Kansainvälisesti näkyvä Oulun Eteläinen.
Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen.
Ulkomaalaisten projektityöntekijöiden rekrytointi.
Kansainvälisen projektitoiminnan osaamisen
kehittäminen.

Monikulttuurinen Oulun Eteläinen
Kansainvälisempi koulutuskenttä ja alue.
Kotikansainvälistyminen.

Toimenpiteet
Perustetaan yhteinen kansainvälistymisen tiimi ja
resursoidaan sen toiminta. Tiimi edistää alueen
kv. koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa ja
vahvistaa organisaatioiden yhteistyötä.
Valmistetaan organisaatioita monikulttuurisuuteen
ja järjestetään koulutusta myös englanninkielisenä,
sisällytetään englanninkielisiin koulutusjaksoihin
ulkomaanjakso.
Tuotetaan yhteisiä opintojaksoja verkkoon yli
koulutusasterajojen.
Sovitaan käytännöistä, joilla saadaan kv. vaihdossa
olleiden osaaminen koko alueen hyödyksi.
Tuetaan koulutuksen keinoin maahanmuuttajia
juurtumaan alueelle ja työllistymään alueen
yrityksiin.
Perustetaan yhteinen kansainvälisyysfoorumi,
jossa jaetaan tietoa ja kehitetään organisaatioiden
kv. yhteistyötä. Sovitaan strategisten tavoitteiden
seurannasta ja seurantamittareista vuoden 2013
aikana.
Rakennetaan tehokkaasti yhteistyöverkostoa
kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden
kanssa.
Huolehditaan, että alueen merkittävät kv. hankkeet
(mm. LAGUNA) ja niiden edistäminen on jokaisen
OEK-organisaation strategiassa viimeistään vuonna
2014.
Järjestetään projektitoiminnan
asiantuntijaseminaareja ja esiinnytään yhdessä
kansainvälisillä messuilla.
Tuetaan alueen kuntia ja muita julkisia toimijoita
vieraskielisten internetsivujen ja maahanmuuttajille
suunnatun kotouttamismateriaalin toteuttamisessa.
Vahvistetaan organisaatioiden kv. osaamista ja
valmiuksia ottaa vastaan ulkomaalaisia vieraita.

Miksi kansainvälistyä?
Kansainvälisyys ja sen edistäminen on alueen
taloudellisten ja kulttuuristen etujen mukaista.
Vetovoimainen alue vetää puoleensa ulkomaista
korkeasti koulutettua työvoimaa, tutkijoita, opettajia,
opiskelijoita ja ulkomaisia investointeja.
Verkottumalla kansainvälisesti korkeakoulut vahvistavat
toimialueensa kehityspontentiaalia ja kilpailu- ja
innovaatiokykyä.
Kv. yhteistyö on keino parantaa laatua, poistaa
päällekkäisiä toimintoja ja koota kotimaisia ja
kansainvälisiä varoja yhteisiin hankkeisiin.
Ulkomainen tutkija-, opiskelija- ja opettajakunta tuo
mukanaan uutta osaamista ja uusia vaikutteita.
Ulkomailla tapahtuva opiskelu ja työskentely parantavat
kielitaitoa ja lisäävät kulttuurien ja yhteiskuntien
keskinäistä ymmärrystä.
Kansainvälinen liikkuvuus mahdollistaa työskentelyn ja
verkostoitumisen osaavien kumppanien kanssa.
Kansainvälistyminen edistää henkistä
kasvua ja globaalin vastuun ymmärtämistä.
Lähde: OPM; Korkeakoulujen
kv. strategia 2009–2015
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