STEAM-LET-ohjaajatapaaminen
Talvikoulun yhteydessä järjestetään Tampereen yliopistolla tiistaina 16.12 klo 14-17
ohjaajatapaaminen.
Ohjaajatapaamisen tavoitteena on keskustella väitöskirjatutkimuksen ohjauskäytännöistä.
Jokaisen jatko-opiskelijan ohjausprosessi on yksilöllinen ja riippuu työn aiheesta,
tekijästä ja ohjaajasta. Sen vuoksi erityisesti uudet professorit, dosentit ja postdoc-tasolla
olevat tutkijat, jotka ohjaavat vasta ensimmäisiä jatko-opiskelijoitaan, voivat hyötyä
vanhempien professorien ja tutkijoiden hyviksi osoittautuneista käytännöistä ja saada
vinkkejä työhönsä.
Tilaisuuteen voivat osallistua
- STEAM-LET -verkoston ohjaajat
- Heidän ryhmiinsä kuuluvat postdocit, jotka osallistuvat jonkun verkoston jatkoopiskelijan ohjaamiseen.
Tilaisuus on verkoston jäsenille maksuton. STEAM-LET –verkosto korvaa matkakulut
(juna- tai bussiliput), ruokailut ja majoituksen Tampereella. Ohjaajien toivotaan
osallistuvan myös talvikoulun muuhun ohjelmaan.
Ohjaajatapaamiseen ilmoittaudutaan sähköpostitse lähettämällä Lauri Malmille
(Lauri.Malmi@aalto.fi) seuraavat tiedot:
-

Nimi, yliopisto, asema
Tällä hetkellä ohjattavana olevat opiskelijat ja heidän tutkimusaiheensa
Ajatuksia ja kysymyksiä, joista haluaisi keskustella ohjaajatapaamisessa.

Ilmoittautuminen tulee tehdä marraskuun loppuun mennessä. Tilaisuuden kieli on suomi
tai englanti.
English version below.

STEAM-LET supervisor meeting
During the winter school a special Supervisor meeting will be organized on Tuesday,
16.12 at 14-17.
The goal of the supervisor meeting is to discuss instructional best practices in doctoral
thesis projects. For each doctoral student the instructional process is personal and it
depends on the research topic, the student and the instructor. Therefore, especially new
professors, docents and postdocs who are instructing their first doctoral students can
benefit from the experiences and best practices from senior professors and researchers.
The participants of the supervisor meeting can be
-

STEAM-LET supervisors
Postdocs who participate in the research group of some supervisor and instruct
some doctoral student in the network.

Participation is free for network participants. STEAM-LET will cover travel costs (bus /
train tickets) and accommodation in Tampere, as well as catering. We hope that the
participants will attend also other activities of the winter school.
You can register to the supervisor meeting by sending the following information by email
to Lauri Malmi (Lauri.Malmi@aalto.fi):
-

Name, university, position
Names of students you currently instruct / supervise and their research topics.
Any questions you would like to discuss in the supervisor meeting.

Registration is needed by the end of November. The language of the school is Finnish
and/or English (depending on participants).

