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1

Kyselyn perustiedot

Tänä vuonna Inkubion perinteinen opintokysely julkaistiin huhtikuun 8. päivä 2019. Siihen tuli vastauksia yhteensä 122 kappaletta eli 100 % enemmän kuin viime vuonna. Kyselyä markkinoitiin voimakkaasti useilla kanavilla kuten Telegramissa, viikkomailissa sekä kiltahuoneella ja
sähköpostitse. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kahdeksan elokuvalippua. Lisäksi fukseille
luvattiin 15 pistettä fuksipistekorttiin. Aikaisempina vuosina on kysytty opiskelijoiden ajankäytöstä
ja työssä käymisestä. Tässä kyselyssä nämä kysymykset korvattiin bioinformaatioteknologian identiteettiin sekä arvoihin liittyvillä kysymyksillä. Lisäksi kysyimme ensimmäistä kertaa opiskelijoilta
bioinformaatioteknologian pääainekurssien sisällön keskeisyydestä. Muuten kysely noudattaa samanlaista rakennetta kuin aikaisempina vuosina.
Tämä raportti on luotu sekä opiskelijoitamme että korkeakoulumme henkilökuntaa varten. Kyselyn tulokset esitellään kiltalaisillemme. Tämän lisäksi raportista keskustellaan bioinformaatioteknologian ohjelman suunnittelukokouksessa sekä opetussuunnitelma -workshopissa. Näin varmistamme, että kyselyn paljastamat kehityskohteet ja onnistuneet rakenteet välittyvät myös korkeakoulun
väelle. Raporttihan olisi hyödytön, jos sen tuloksia ei esiteltäisi kenellekään!

1.1

Kyselyn tarkoitus

Kyselyn ensisijainen tavoite on selvittää bioinformaatioteknologian opiskelijoiden eli inkubiittien
ajatukset ohjelmamme kursseista sekä vuorovaikutuksesta opetusväen kanssa. Lisäksi kysely kartoittaa inkubiittien opiskelumotivaatioon liittyviä teemoja, tarpeita sekä bioinformaatioteknologiaalan mielikuvia. Koska tavoitteena on saada mahdollisimman kattavia sekä laaja-alaisia vastauksia,
kysely lähetetään kaikille inkubiiteille; fukseille, kandi- ja maisteriopiskelijoille sekä valmistuneille.

1.2

Vastaajien tausta

Vastauksista noin 70 % tuli kandiopiskelijoiltamme. Lisäksi LST-maisteriohjelmassa (Life Science
Technologies) opiskelevat vastasivat tänä vuonna kyselyyn ahkerammin kuin viime vuonna. Vastaajista noin 3 % oli valmistuneita. Killalla ei ole varsinaista rekisteriä valmistuneista, joten ainoa
tapa saada yhteyttä vanhempiin inkubiitteihin oli BioDI:n kautta.
Vastaajien sukupuoli-, vuosikurssi sekä opintopistejakauma on visualisoitu ympyrädiagrammeilla
alhaalla. Vastaajista yli puolet oli naisia. Eniten vastauksia tuli kandiopiskelijoilta ja vähiten valmistuneilta. Suurimmalla osalla vastaajista oli vähintään kuusikymmentä opintopistettä kasassa.

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”

Bioinformaatioteknologian
opiskelijat Aalto-yliopistossa
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Kuva 1: Vastauksia saatiin lähes tasaisesti kaikista (pl. valmistuneet) ryhmistä. Vastaajista neljä
oli jo valmistunut.

Kuva 2: Kaikki vuosikurssit ovat hyvin edustettuina tämän vuoden kyselyssä. Eniten vastauksia
tuli ensimmäisen vuoden opiskelijoilta. Vuosikurssijakauma havainnollistuu myös opintopisteiden
ympyrädiagrammissa.

2
2.1

Opiskelu kandidaattiohjelmassa
Opintoihin liittyvät tuntemukset

Ensimmäisessä osassa kandiopiskelijoille esitettiin väittämiä, joihin he ottivat kantaa Likert-asteikkoon
pohjautuvilla vaihtoehdoilla. Toisin sanoen vastaaja valitsi luvun 1-5 riippuen kuinka samaa mieltä
”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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oli esitetyn väittämän kanssa. Luvut oli merkitty seuraavasti:
• 1. Täysin eri mieltä
• 2. Osittain eri mieltä
• 3. Ei samaa eikä eri mieltä
• 4. Osittain samaa mieltä
• 5. Täysin samaa mieltä
Väittämiä oli yhteensä kahdeksan, ja ne olivat samat kuin viime vuoden kyselyssä. Väitteet
liittyvät pääosin opintojen mielekkyyteen ja ne esitettiin seuraavassa järjestyksessä.
• 1. Olen motivoitunut opiskelemaan.
• 2. Opiskelu ei ole liian haastavaa.
• 3. Kurssit ovat olleet hyvin järjestettyjä.
• 4. Olen pääasiassa tyytyväinen käytettyihin opiskelumenetelmiin.
• 5. Olen saanut apua opintoihin tai opiskeluun liittyviin ongelmiin.
• 6. Opiskelu ohjelmassa on vastannut odotuksiani.
• 7. Koen peruskursseilla oppimani asiat hyödyllisiksi tulevaisuutta ajatellen.
• 8. LST-maisteriohjelmasta on ollut tarpeeksi tietoa saatavilla.
Yli puolet opiskelijoista ovat motivoituneita opiskelemaan eikä koe opintojen olevan liian haastavia. Kurssien järjestelyjen onnistuminen jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Yli 70 % oli kuitenkin
joko neutraaleja tai eri mieltä väitteen Kurssit ovat olleen hyvin järjestettyjä kanssa. Opiskelu on
pääosin vastannut opiskelijoiden odotuksia ja opitut asiat on koettu hyödyllisiksi.

2.2

Kurssit ja näiden sisältöjen keskeisyys

Tänä vuonna kyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa bioinformaatioteknologian pääainekurssien
sisältöjen olennaisuudesta. Tämä kysymys sisällytettiin muun muassa uuden opetussuunnitelman
valmistelutyön vuoksi. Maailma ja bioinformaatioteknologian ala sen mukana muuttuu, siksi aina
säännöllisin väliajoin on hyvä tarkistaa ohjelmamme kurssien hyödyllisyyttä ja ajankohtaisuutta
nykymaailmassa.
Kysymys esitettiin kaikille paitsi ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Vastaajia pyydettiin valitsemaan nykyisistä pääainekursseista a) kaksi keskeisintä ja b) kaksi vähiten olennaista. Kandi- ja
maisteriopiskelijoiden tulokset koottiin erikseen, koska LST-vaiheessa opiskelevalla voi olla erilainen käsitys eri kursseista ja niiden yhteensopivuudesta ohjelmaamme. Raportin tulokset kuitenkin

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Kuva 3: Opiskelijoille esitetyt väitteet näkyvät vasemmalla kaaviossa. Valkoinen alue kuvaa neutraalien vastausten jakaumaa.
osoittavat, että samat kurssit valittiin olennaisimmiksi riippumatta vastaajan nykyisestä opiskeluvaiheesta. Pieniä eroja havaittiin lähinnä ei-olennaisten kurssien osalta. Vastaajia pyydettiin keskittymään nimenomaan kurssien oppimistavoitteisiin sekä sisällön keskeisyyteen eikä pedagogiseen
toteutukseen.
Biofysiikka, Data science sekä Introduction to statistical inference valittiin sekä kandi- että maisteriopiskelijoiden keskuudessa keskeisimmiksi kursseiksi. Kandiopiskelijat valitsivat vähiten olennaisiksi kursseiksi Sähkötekniikka ja elektroniikka ja Principles of material science -kurssit. LSTopiskelijat kokivat kandivaiheen kursseista vähiten relevanteiksi Orgaanisen kemian sekä Principles
of material science -kurssin.

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Kuva 4: Opiskelijoita pyydettiin kertomaan mitkä kaksi pääainekurssimme ovat heidän mielestään
keskeisimmät. Vastaavasti heitä pyydettiin kertomaan kaksi vähiten olennaista pääainekurssia. Sinisillä pylväillä on merkitty, kuinka moni opiskelija valitsi kyseisen kurssin keskeiseksi kurssiksi.
Vaaka-akselilta voi lukea, kuinka monta kertaa kyseinen kurssi valittiin olennaiseksi (positiivinen)
tai epäolennaiseksi (negatiivinen).

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Kuva 5: Nykyisiä LST-opiskelijoita pyydettiin vastaamaan samaan kysymykseen. Samat kurssit
valittiin tässäkin tärkeimmiksi pääainekursseiksi.

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Kuva 6: Ohjelmoinnin ja matematiikan kurssit valikoituivat parhaimmiksi fuksikursseiksi.

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Kuva 7: Muut kandiopiskelijat valitsivat Introduction to Statistical Inference kurssin parhaimmaksi.

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Kuva 8: Fysiologian ja mekaniikan kurssijärjestelyissä on parantamisen varaa fuksien mukaan.

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Kuva 9: Data Science on edelleen ongelmallinen kurssi kandivaiheessa.

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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3

Inkubiitti ja bioinformaatioteknologia

Tässä kyselyssä kartoitettiin ensimmäistä kertaa inkubiittien ajatuksia liittyen bioinformaatioteknologian identiteettiin ja arvoihin. Uuden opintosuunnitelman kehittämistä varten halusimme ottaa selvää mikä yhdistää inkubiittejä ja mitä mieltä he ovat alamme yhtenäisyydestä. Kandi- ja
maisteriopiskelijoiden tulokset esitetään erikseen vertailua varten.

Kuva 10: Kandiopiskelijoiden ajatuksia.
Yli puolet kandiopiskelijoista oli sitä mieltä, että inkubiittejä yhdistää kiinnostus ihmiseen.
Bioinformaatioteknologian tutkimus ja sovellukset liittyvät pääosin ihmisen fysiologiaan, aivojen
toimintaan tai solutason ilmiöihin. Lähtökohtaisesti inkubiitti on kiinnostunut jossain määrin näihin
teemoihin liittyvistä tieteistä.
Erikoistumisen mahdollisuus kandivaiheessa jakoi mielipiteitä. Jonkinlaista johdantokurssia alaamme kannatti yli 60 % vastaajista. Lisäksi suurimman osan mielestä kaikilla bioinformaatioteknologian kursseilla ei tarvitse olla fysiologista, terveydellistä tai biologista kontekstia.
Opiskelijoistamme yli puolet kokevat tuntevansa opintojemme vahvuudet. Inkubiittien mahdolliset työtehtävät ovat tuntemattomia noin viidennekselle. Alle on listattu muutama sanallinen
kommentti aiheeseen liittyen.
”Erikoistumista kandivaiheessa estää se, että opintoihimme on ”ahdettu”kursseja monesta eri aiheesta. Ymmärrän, että tämä on hyödyllistä, koska maisteriohjelmat ovat keskenään niin erilaisia,
mutta kandiohjelma ei tämän takia ole kovin yhtenäinen. Mielestäni Biologisten ilmiöiden mittaami-
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sen olisi suunnitellut BioDI”

Bioinformaatioteknologian
opiskelijat Aalto-yliopistossa

12(16)

Kuva 11: LST-opiskelijoiden ajatuksia.
nen -kurssi toimii aika hyvin johdatuksena bioinformaatioteknologiaan. Inkubiittien sijoittumisesta
erilaisiin työtehtäviin olen oppinut eniten killan järjestämien alumnitapahtumien kautta.”
”Erikseen ei ehkä tarvitse johdatuskurssia, vaan BIM kurssia voisi kehittää johdatuskurssin suuntaan, mikäli sellainen haluttaisiin. ”
”Johdatus bioinformaatioteknologiaan voisi sisältää alan tutkimukseen ja yrityksiin perehtymistä,
tieteellisten artikkeleiden lukemisen opettelua (jää nyt aika vähäiselle) sekä kaikenlaisen state-ofthe-art tiedon omaksumista. Saisi yleisen käsityksen siitä, mitä BioIT on ja mitä on sen piirissä
viime aikoina tehty.”
LST-opiskelijat olivat keskimäärin enemmän samaa mieltä esitetyistä väittämistä. Lähes 90 %
oli sitä mieltä, että kiinnostus ihmiseen yhdistää opiskelijoitamme. Lisäksi yli puolet eivät usko,
että kandivaiheessa pääsee erikoistumaan. Myös suurin osa LST-opiskelijoista kokisi ”Johdatus
bioinformaatioteknologiaan”kurssin sopivaksi ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Tutkimus, opintojemme vahvuudet ja tulevaisuuden mahdolliset työtehtävät olivat selkeämpiä
LST-opiskelijoille. Tämä johtunee sekä opiskelijan akateemisesta iästä että maisterivaiheen opinnoista. Alla LST-opiskelijoiden kommentteja annetuista väittämistä.
”En koe omaa kurssikoodia välttämättömäksi, eikä se ole myöskään mielestäni prioriteeteissa korkealla jos mietitään killan kehityskohteita. Omaa kurssikoodi ei ole mielestäni perusteltu sillä nykyiset kurssikoodit auttavat opiskelijaa paremmin hahmottamaan mihin kokonaisuuteen kurssi kuuluu
”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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(esim. matikan kursseilla omat MS-koodit, kemialla CHEM jne).”
”Kandivaiheessa voisi olla enemmän valinnanvaraa, kuten valitse tämä kemian kurssi TAI tämä
matikan kurssi. Valitse tämä koodauskurssi TAI tämä fysiologian kurssi jne.”
”Inkubiitin erikoistumisen kandivaiheessa estää kaikille yhteiset, todella laaja-alaiset opinnot ja
pääaineiden poistaminen kandiuudistuksen yhteydessä. Itse tiesin kandivaiheessa ainakin jo sen,
mihin EN halua erikoistua, joten pakolliset kurssit tuntuivat todella pakkopullalta, eivätkä jättäneet
käteen käytännössä minkäänlaista osaamista. Ymmärrän toki, että laaja-alaisuus on hyvä sellaisille,
jotka eivät vielä tiedä omaa erikoistumisalaansa, mutta itse ehkä enemmänkin kärsin siitä. Monesta
todella epämotivoivasta kandikurssista olisi ollut hyötyä maisteriopinnoissa, minkä ymmärrettyäni
kyllä harmitti alisuoriutuminen kyseisillä kursseilla.”
”Aloitin opinnot vuonna 2015, joten asiat ovat voineet muuttua mutta tässä nyt miten minä olen kokenut asiat. Johdatus bioinformaatioteknologiaan enismmäisenä opiskeluvuonna olisi erittäin hyödyllinen.
Mielestäni se pitäisi kattaa ja antaa esimerkkejä siitä minkälaisia ongelmia voi ratkaista bioinformaatioteknologialla, ja lyhyesti kuvailla mitä kaikkea tulemme opiskelemaan seuraavien viiden
vuoden aikana. Kurssiin voisi kuulua tutkimusesittelyjä, yritys-esittelyjä tai käyntejä jne. Kurssin
jälkeen opiskelijalle tulee olla selvää mitä kaikkea alaan kuuluu, ja mitä ei, niin että jos sattuisi niin surullisesti että ala ei ollut ihan oikea, sen tajuaa ensimmäisenä vuonna eikä neljäntenä.
Tällä hetkellä opiskellaan vähän kaikkea kandivaiheessa, ja vasta maisterissa huomaa mistä tää ala
ylipäänsä koostuu..”
”Käytännössä kaikki kandivaiheen pääainekurssit ovat pakollisia. Miksi? Miksi ei ole valinnanvaraa
painottaa opintojaan jo alussa kiinnostuksen kohteidensa mukaan?”
”Opiskelumotivaatio on hurjasti kärsinyt varsinkin kolmannen vuoden aikana lähinnä siitä syystä,
etten koe kursseja mielenkiintoisiksi. Vaikka osa kursseista liittyyki alaan, niin tiedän jo nyt että
en tule todennäköisesti ikinä kurssin asioita mihinkään käyttämään. Aiempina vuosina pystyi vielä
itselleen perustelemaan, että tämä on pohjaa tulevaa varten sekä hyvää yleissivistystä insinööreille.
Kuitenkin nyt spesifit kurssit BIOIT:lle, jotka eivät kuitenkaan itseä kosketa, aiheuttavat motivaatiopulaa. Hyvänä esimerkkinä material science. Parannuksena voisi olla, että pääaineessakin olisi
jonkinlaista valintaa omien kiinnostusten mukaan. Esim valitaan 5 kurssista 3.”

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Muut opintoihin liittyvät kysymykset

Kuva 12: Opiskelijoiden vastausten jakauma on hyvin samanlainen kuin viime vuoden kyselyssä.
Muutosta kumpaakaan suuntaan ei ole siis havaittavissa.
Vastaajille esitettiin viisi väittämää vuorovaikutuksesta opetushenkilökunnan kanssa. Väittämät
olivat seuraavat
• 1. Olen tyytyväinen vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa.
• 2. Opettajat ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin muulloinkin kuin luennoilla.
• 3. Olen saanut minua hyödyttävää palautetta opinnoistani opettajalta.
• 4. Olen saanut tarvittaessa tukea opintojen suunnitteluun.
• 5. Tiedän mistä minun kannattaa kysyä apua opiskeluun liittyvissä ongelmissa.
Vastaajat edelleen kokevat etteivät saa tarpeeksi hyödyllistä palautetta opinnoistaan (40 %).
Kysely kuitenkin paljastaa, että opintojen suunnitteluun on saanut tukea (65 %) ja opiskelijat
tietävät kehen kääntyä haasteita kohdatessa (75 %).
Sanallisista kommenteista nousi erityisesti kaksi selkeää kehitysehdotusta.

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Palautteen saaminen kaikista omista tehtävistä: Opiskelijat vaativat edes pientä palautetta kaikista tehtävistä, erityisesti sellaisiin, joihin on käyttänyt tavallista enemmän aikaa. Sähköinen
ja lyhyt palaute nähdään riittävänä.
Jatkuva palautteenanto: Joillain kursseilla on pystynyt antamaan viikottain suhteellisen matalalla kynnyksellä palautetta joko luennoista tai laskuharjoitustehtävistä. Tämä on nähty järkevänä,
sillä näin annettu palaute voidaan huomioida jo saman kurssin aikana.
Alle on listattu vastaajien kommentteja palautemekanismeista ja vuorovaikutuksesta kurssihenkilökunnan kanssa.
”Kirjallista palautetta tehtävistä. Mielestäni Aallossa on hyvä rento ilmapiiri opettajien ja opiskelijoiden välillä ja vuorovaikutus sujuu ongelmitta.”
”Lafkalla työskentely helpottaa tosi paljon palautteen saamista, proffat yllättävän helposti lähestyttäviä
kun heihin törmää joka päivä. BMEssä vastuuproffat (Ari Koskelainen ja Matti Stenroos) pitävät
kerran puolessa vuodessa tapaamiset kaikkien maisteriopiskoleijoiden kanssa, ne on olleet tosi hyödyllisiä
ja mukavia tapaamisia”
”Jos kurssilla tehdään projekti, niin siitä haluan kirjallista palautetta enkä vain arvosanaa. Tämä
hoidettiin complex networks -kurssilla hyvin.”
”Erityisesti esseetehtävistä olisi hyvä saada kirjallista palautetta ja kehitysehdotuksia. Lisäksi, jos
kurssilla laskarit palautetaan esim. MyCoursesiin ja tämän jälkeen julkaistaan malliratkaisut, joissa laskut on laskettu tietyllä tavalla, olisi mukavaa saada kirjallista palautetta myös siitä, onko
oma mahdollisesti eri tavalla ratkaistu vastaus myös oikein tai kuinka omaa väärää ratkaisua voisi
kehittää. Ymmärrän toki, että tällainen ei välttämättä ole resurssien puitteissa mahdollista.”
”Haluaisin edes pienen palautteen laskuharjoitustehtävistä tai lähes kaikesta, mitä toteutan itse.
Isoilla kursseilla voi olla iso kynnys kysyä kysymyksiä omista tehtävistä.”
”Tentti palaute. Essee palaute. Rakentava palaute on aina arvokasta; vaikka suoraan naamatusten
tai mailitse, mycon kauttta”
”Palautetta saa liian usein vain numeerisessa muodossa. Tästä on monia hyviä poikkeuksia, esimerkiksi Tietokannat-kurssilla on kurssin koosta huolimatta saanut erittäin hyvin pohdittua palautetta
tehtävistä. Opettajiin on kuitenkin helppoa olla yhteydessä sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.”
”Kandikursseilla palaute on lähes poikkeuksetta pelkkä numeroarvio ja välillä tulee pelkkä arvosana
oodiin ilman mitään perusteita. Lyhytkin sanallinen palaute myco-palautuksen yhteydessä auttaa
paljon, kun saa tietää missä teki ja mitä väärin.”

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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Yhteenveto

Inkubion perinteinen opintokysely on ainutlaatuinen sekä laajuudeltaan että vaikutukseltaan. Kyselyyn vastattiin ahkerasti, ja teemat synnyttivät hyvää ja rakentavaa keskustelua. Kysely paljasti
tänäkin vuonna sekä onnistuneet kurssit että hieman remonttia kaipaavat kurssit. Inkubiiteiltä kysyttiin opiskelumotivaatiosta, opintojemme vahvuuksista sekä vuorovaikutuksesta korkeakoulumme väen ja muun opetushenkilökunnan kanssa. Tänä vuonna tämän kyselyn raporttia ei julkaista
pelkästään kiltalaisille vaan lähetetään myös bioinformaatioteknologian kandidaattikurssien vastuuopettajille. Lisäksi kyselyn tuloksia käydään läpi sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunnan (OpLaa) jäsenten ja muiden ELEC-kiltojen opintomestareiden kesken erityisessä tilaisuudessa. Raportin tuloksia käytetään myös uuden opintosuunnitelman läpiviennin tukena muun
muassa esittelemällä raporttia bioinformaatioteknologian pääaineen opintosuunnitelman workshopissa 11.11.2019.
Raportin tulokset paljastavat, kuinka ennen kritiikkiä saanneet kurssit ovat päätyneet jopa parhaimpien kurssien keskuuteen. Valitettavasti tietyt kurssit kuitenkin sisältävät edelleen samoja toistuvia epäkohtia. Tänä vuonna kysyttiin ensimmäistä kertaa pääainekurssiemme olennaisuudesta,
osittain uutta opintosuunnitelmaa varten. Vastaajia pyydettiin nimenomaan keskittymään kurssin
sisällön keskeisyyteen sekä sopivuutta kandiohjelmamme kurssiksi, eikä arvioimaan sen pedagogista toteutusta. Näistä epäkohdista tullaan keskustelemaan siis jatkossakin. Kursseillame tapahtuva
palautteenanto puhuttaa kiltalaisiamme edelleen: Osa kursseista on onnistunut luomaan hyvät palautemekanismit, osa taas ei. Tämä olkoon vahva signaali kaikille kurssien opettajille sille, että
oman kurssin palautteenantoa tulisi arvioida huolellisesti. Opintomestarin fasilitoimana vertailukehittäminen (benchmarking) olisi loistava työkalu tähän. Tämä kehityskohde tullaan nostamaan
pääaineemme workshopissa opettajien tietoisuuteen.
Opintokyselyn tulokset tukevat vuoden 2019 hallituksen ehdottamaa varjo-opintosuunnitelmaa.
Opiskelijat kaipaavat mahdollisuutta keskittyä tiettyihin painopisteisiin jo kandivaiheen aikana.
Näin opiskelusta tulee mielekkäämpää, ja inkubiitit pystyvät halutessaan valmistautua paremmin
maisterivaiheeseen. Identiteettiin liittyviä tuloksia tullaan hyödyntämään bioinformaatioteknologian opintojen kehitystyössä sekä brändin rakentamisessa. Inkubiitit olivat tietyistä väittämistä
selkeästi samaa mieltä kun taas osa jakoi opiskelijoiden mielipiteitä. Näitä voisi mahdollisesti tutkia syvemmin tarvittaessa.
Verrattuna aikaisempiin kyselyihin, vuorovaikutuksen laatu ja määrä koulun henkilökunnan, kuten opettajien kanssa, on pysynyt samalla tasolla. Muuten kehitys on ollut selkeästi myönteisempään
suuntaan. Opintoasioissa on päästy siis eteenpäin, ja inkubiitit ovat olleet jälleen kerran taitavia
kertomaan killalle, mikä toimii ja mikä ei. Tämä arvokas tieto auttaa koko yhteisöä hahmottamaan
ja pohtimaan seuraavia askeleita opintosektorilla. Siispä hyvä me!

”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”

Bioinformaatioteknologian
opiskelijat Aalto-yliopistossa

