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Mitä?	  
Tampere3	  on	  monialainen,	  innostava	  ja	  
globaalis7	  vetovoimainen	  yliopisto.	  Sen	  
perustana	  on	  korkea	  7eteellinen	  ja	  
teknologinen	  osaaminen	  sekä	  monipuoliset	  
7eteen	  ja	  työelämän	  tarpeita	  palvelevat	  
tutkinnot.	  	  

Miksi?	  
Haluamme	  olla	  edelläkävijöinä	  vaiku@amassa	  yhteiskuntamme	  
kehi@ämiseen	  paitsi	  Tampereella	  myös	  valtakunnallises7.	  
Lähtökohtana	  ei	  ole	  taloudellinen	  tehostaminen	  tai	  
olemassaolevien	  resurssien	  yhdistäminen.	  Sen	  sijaan	  olemme	  
perustamassa	  täysin	  uudenlaista	  yliopistoa	  vastaamaan	  en7stä	  
paremmin	  yhteiskuntamme	  muu@uviin	  tarpeisiin.	  Opiskelijoille	  
mahdollistamme	  en1stä	  joustavammat	  opintopolut	  ja	  sujuvan	  
etenemisen	  tutkintovaiheesta	  toiseen	  tai	  työelämään.	  	  

	  



Tampere3	  tunnuslukuja	  

•  Noin	  35	  000	  opiskelijaa,	  joista	  
–  ulkomaalaisia	  opiskelijoita	  2800	  
–  tohtoriopiskelijoita	  2300	  

•  Henkilöstöä	  yhteensä	  4600	  (htv),	  joista	  
–  Opetus-‐	  ja	  tutkimushenkilöstöä	  3000	  
–  Muuta	  henkilökuntaa	  1600	  
–  Ulkomaalaisia	  500	  

•  Yli	  4000	  julkaisua	  vuosi@ain	  

	  
	  
	  



Kansainvälises4	  kilpailukykyiseksi	  ja	  
kärkeen	  parhailla	  vahvuusalueilla	  

Toimivuus	  
Houku@elevuus	  
Näkyvyys	  
Koulutuksen	  kansainvälisyys	  

-‐	  Näkyvät	  osaamisen	  keihäänkärjet	  
-‐	  Tieteellisestä	  työstään	  tunne<una,	  kansainvälises1	  koulutusta	  tarjoavana	  ja	  toisena	  	  	  
	  	  Suomen	  suurista	  korkeakouluyhteisöistä	  Tampere3	  on	  kansainvälises1	  kiinnostava	  
-‐	  Kilpailukyky	  ja	  koulutuksen	  laatu	  varmistetaan	  osallistumalla	  myös	  kansainväliseen	  	  	  
	  	  maksulliseen	  tutkinto-‐	  ja	  täydennyskoulutukseen.	  
-‐	  Kansainvälistä	  toimintaa	  edistetään	  myös	  rakenteella,	  jossa	  globaalis1	  kiinnostavaa	  	  	  	  
	  	  monialaista	  osaamista	  tuo<eistetaan	  myös	  englannin	  kielellä	  toimiviksi	  yksiköiksi.	  



Joustavampi	  ja	  tehokkaampi	  koulutus	  

Tehokkuus	  
Joustavuus	  
Tasalaatuisuus	  
Mo7voivuus	  
Tarkoituksenmukaisuus	  
Tuloksellisuus	  
Asiakaslähtöisyys	  

-‐	  Bachelor-‐,	  Master-‐	  ja	  Doctor-‐tason	  tutkintoja	  ka<aen	  kaikki	  suomalaisessa	  	  	  
	  	  korkeakoulujärjestelmässä	  saavute<avat	  korkeakoulututkinnot.	  
-‐	  Pääsy	  tutkinto-‐ohjelmiin	  varmistetaan	  esimerkiksi	  kahdella	  erilaisella	  valintakriteeristöllä.	  
-‐	  Kaikki	  opiskelijat	  suori<avat	  yhteisiä	  teoria-‐,	  työelämävalmiuksia	  antavia	  ja	  amma1llisen	  	  
	  	  osaamisen	  perusopintoja.	  
-‐	  Maisteriopinnoissa	  on	  erilaisia	  vaihtoehtoja	  suoraan	  kandidaaHvaiheesta	  ja	  työelämästä	  	  
	  	  osaamista	  syventävään	  tai	  laajentavaan	  jatkokoulutukseen	  tuleville.	  



Nopeammin	  ja	  ka:avammin	  
tutkimuksesta	  liiketoiminnaksi	  

Luovuus	  
Tuo@avuus	  
Laadukkuus	  
Vaiku@avuus	  

-‐	  Yhdistää	  samaan	  korkeakouluyhteisöön	  tutkimus-‐,	  kehitys-‐	  ja	  innovaa1otoiminnan	  (TKI)	  ketjun.	  	  
-‐	  Henkilöstö	  ja	  opiskelijat	  voivat	  samanaikaises1	  osallistua	  TKI-‐toiminnan	  eri	  vaiheisiin.	  
-‐	  Tieteellisessä	  tutkimuksessa	  keskitetään	  resursseja	  kansainvälises1	  menestyvimmille	  alueille	  	  
	  	  (profiloituminen).	  
-‐	  Kehi<ämistoimintaa	  työelämän	  kanssa	  laajennetaan	  
-‐	  Uusia	  tutkimus-‐	  ja	  kehi<ämisalueita	  etsitään	  osaamisalueiden	  rajapinnoista	  ja	  yhteistyöstä	  	  
	  	  työelämän	  organisaa1oiden	  kanssa.	  
-‐	  Uusia	  TKI-‐ympäristöjä	  rakennetaan	  yhteistyön	  lisäämiseen	  ja	  syvempään	  yhteistoimintaan	  	  
	  	  työelämäorganisaa1oiden	  kanssa.	  



Toimivampi	  työelämäyhteys	  

Hyödynne@ävyys	  
Helppous	  
Ka@avuus	  
Toimivuus	  

-‐	  Työ-‐elämäyhteys	  hyödynnetään	  mahdollisimman	  ka<avas1	  parantamaan	  kaiken	  tutkintokoulutuksen	  	  	  	  
	  	  työelämävastaavuu<a.	  
-‐	  Monialainen	  ja	  -‐tasoinen	  osaaminen	  hyödynnetään	  kaikessa	  sidosryhmäyhteistyössä.	  
-‐	  Yri<äjyyteen	  ja	  liiketoimintaan	  lii<yvien	  osaamisten	  hankkiminen	  mahdollistetaan	  kaikille	  opiskelijoille.	  	  
-‐	  Työelämässä	  olevaa	  asiantun1juu<a	  hyödynnetään	  laajas1	  rikastu<amaan	  oman	  henkilöstön	  osaamista	  	  
	  	  sekä	  koulutus-‐	  e<ä	  TKI-‐toiminnassa.	  


