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Syksyinen tervehdys
MEDigi -hankkeesta

Verkko-opetusmateriaalien
käyttöoikeus sopimukset hyväksyttiin
MEDigi -hankkeen verkko-opetusmateriaalia koskevat käyttöoikeussopimukset
eli tekijänoikeussopimukset hyväksyttiin hankkeen johtoryhmän kokouksessa
3.10.2019. Sopimuksia kommentoivat kaikkien yliopistojen lakimiehet ennen
sopimusten hyväksymistä. Käyttöoikeussopimuksia on kaksi: yliopistojen välinen
sopimus, jonka yliopistot allekirjoittavat ja työntekijän ja yliopiston välinen
sopimus, jonka materiaalin tekijä allekirjoittaa.
Yliopistojen välisessä sopimuksessa yliopistot sopivat keskenään verkkoopetusmateriaalien jakamisesta kansallisesti. Työntekijän ja yliopiston välissä
sopimuksessa
työntekijä
antaa
suostumuksensa
tekemiensä
verkkoopetusmateriaalien
kansalliseen
jakamiseen
lääketieteen
alojen
opetustarkoituksessa.
Perehdytysvideo: Verkko-opetusmateriaalin käyttöoikeussopimus työntekijän ja
yliopiston välillä (kesto n. 23 min)
w w w .yo utu.be/BM 3w h1Gu8JU
MEDigi-hanke järjestää kaksi etäkyselytuntia liittyen sopimukseen. Kysymyksiin
vastaamassa sopimuksen laatinut juristi Oskari Korhonen.
ke 13.11.2019 klo 12 w w w .meet.lyn c .c o m/studen tuef -uef /o skariko /I8588QSK
to 28.11.2019 klo 15 w w w .meet.lyn c .c o m/studen tuef uef /o skariko /Q42BNV W R
Työntekijän ja yliopiston verkko-opetusmateriaalia
koskevan käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamiskäytänteistä
lisäinformaatiota annetaan yliopistokohtaisesti.
Kaikki materiaali on saatavilla DCMoodlen MEDigi hankesalkusta.
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Uusia ohjeistuksia DCMoodlen
käyttämiseen
MEDigi-hankkeen verkko-oppimisympäristönä hyödynnetään Digicampuksen
Moodlea (DCMoodle). Alusta on valmis opetuskäyttöön!
DCM o o dlen raken n e:
DCMoodlessa on tuo tan to puo li , jonne rakennetaan kursseja opetustarkoitukseen.
Mikäli teet materiaaleja H5P -työkalulla, suosittelemme materiaalin tekemistä
suoraan tuotantopuolelle.
w w w .digic ampus.f i/
DCMoodlessa on myös ns. testipuo li, jossa voi testata esim. uusia työvälineitä.
MEDigi-hankkeen oppiainekohtaiset jaostot voivat perustaa jaoston sisäiseen
kommunikointiin ja aineistojen jakamiseen työskentelytilan (kts. kurssipohjan
tilaaminen) testipuolella. Mikäli jaosto on ehtinyt jo perustaa työskentelytilan
tuotantopuolelle, työskentelyä voi jatkaa tuotantopuolella. Suosittelemme jatkossa
työskentelytilojen perustamista testipuolelle.
mo o dletest.digic ampus.f i/
K urssin luo min en /perustamin en
Ohje :Kurssipohjan tilaamiseen
dc -help.digic ampus.f i/suppo rt/so lutio n s/artic les/50 0 0 0 0 0 8959-uusikurssipo hj a
K urssin siirtämin en DCM o o dleen
Valmis kurssi voidaan siirtää joko yliopiston omasta Moodlesta DCMoodleen.
- Yhteys oman yliopiston Moodlen tukipalveluun -> pyydetään ottamaan
siirrettävästä kurssista kopio ja toimittamaan se DC Help:n sähköpostiin:
suppo rt@ digic ampus.f i
- Tuotantopuolelle siirrettävät kurssit tulee AINA nimetä alla olevan ohjeen
mukaisesti.

Kurssin siirtämin en DCMoodlen testipuolelta DCMoodlen
tuotan topuolelle
- Nimeä kurssi alla olevan ohjeen mukaisesti.
- Yhteys DC Helpiin suppo rt@ digic ampus.f i , pyydetään ottamaan kurssista
kopio ja siirtämään se DCMoodlen tuotantopuolelle MEDigi -alueelle.
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K urssin n imeämiso hj e
Nimeä kurssi seuraavasti:
- Alkuun hankkeen tunniste MEDigi
- Sen jälkeen kaksoispiste :
- Sen jälkeen yliopiston tunniste, esim. UEF, TY, TAU, OY, HY.

Mikäli kurssi toteutetaan yliopistoyhteistyössä (usempi toteuttaja tai opiskelijoita eri
yliopistoista), ei yliopisto tunnusta ilmoiteta*.
- Sen jälkeen kaksoispiste :
- Sitten kurssin nimi ja opintopistemäärä
- Loppuun vuosiluku, lukuvuosi tai lukukausi sekä mahdollinen kurssin
toteutustavan erottava numero tai muu tunniste (esim. 2019-1)

Esim.
MEDigi: UEF: Psykiatria 10 op, 2019-20
MEDigi : Psykiatria 10 op, 2019-20 (*kurssi toteutetaan yliopistoyhteistyössä)

MEDigi Helmiseminaari
6.2.2020 klo 8 - 16.30 Paasitorni, Helsinki
Seminaarin ohjelma julkaistaan marraskuun 2019 aikana MEDigi -hankkeen
nettisivuilla. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki seminaariin toimitetaan hankkeen
edustajille joulukuussa 2019.
Huomaathan, että ilmoittautuminen muille hankkeesta kiinnostuneille alkaa 1.1.2020
osoitteessa: w w w .medigi.f i
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Moodlen tenttityökalusta koulutusta
Digicampus -hanke järjestää Moodlen tenttityökaluista koulutusta
verkossa
ke 20.11.2019 klo 13 -15.
Koulutuksesta tehdään tallenne, joka jaellaan myös DCMoodlen MEDigi hankesalkussa.
Lue lisää Tentti aktiviteetti -koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan:
digic ampus.f i/mo d/c ho ic e/view .php?id=12868

Tutkimus MEDigi -hankkeessa
Tulevia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä opetetaan näyttöön perustuvan
lääketieteen ja hammaslääketieteen mukaisesti. Koulutuksen laadukkaan
kehittämisen turvaamiseksi tarvitaan tieteellistä näyttöä myös oppimisesta,
opetuksesta ja oppimateriaaleista.
Tämä edellyttää lääketieteen ja
hammaslääketieteen koulutuksen tieteellistä tutkimusta, jota Suomessa tehdään
vielä varsin vähän. Kansainvälisesti lääketieteen koulutuksen tutkimus on ollut
aktiivinen oma tieteenalansa jo 1960-luvulta lähtien.
Syksyllä 2019 MEDigi -hankkeeseen perustettiin koulutuksen kehittämiseen liittyvää
tutkimustyötä fasilitoimaan tutkimuskoordinaatioryhmä, jossa on mukana
lääketieteen alojen ja kasvatustieteen tutkijoita. Tavoitteena on, että MEDigihankkeesta syntyisi monitahoista koulutuksen tutkimusta. Tätä tutkimusta voi
toteuttaa monella eri tasolla (esim. syventävät opinnot, Pro Gradu –työt,
väitöskirjatutkimukset tai yksittäiset tutkimukset).
Haluamme kannustaa kaikkia MEDigi-hankkeessa mukana olevia tekemään
tieteellistä tutkimusta hankkeen eri näkökulmista. Mikäli suunnittelette tekevänne
MEDigi –hankkeessa koulutukseen liittyvää tutkimusta, olette kiinnostuneet
tekemään tutkimusta tai haluatte pohtia mahdollisia tutkimusasetelmia
asiantuntijoiden
kanssa,
pyydämme
teitä
olemaan
yhteydessä
tutkimuskoordinaatiotyöryhmän
puheenjohtajaan
Petri
Kulmalaan
(petri.kulmala@ o ulu.f i) .
Seminaarin
seminaariin
MEDigi-hankkeen
ohjelma
alkaa joulukuussa
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Hankkeen osatoteuttajat
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Uutiskirjeen peruuttaminen
Mikäli ette halua jatkossa MEDigi- hankkeen uutiskirjettä, voitte peruuttaa
uutiskirjeen seuraavasta linkistä.
Oulun ylio pisto n uutiskirj eiden tieto suo j ao hj eistus

Han ketta ko o rdin o i Oulun Ylio pisto ,
Lääketieteellin en tiedekun ta, M EDigi- han ke
+358 50 4399 97 1
AAP ISTIE 5 A, 90 0 14 OULUN YLIOP ISTO
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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