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1. Vierailun kohde

Vierailun kohteena ollut University of Lincoln Englannissa on maan uusia yliopistoja, perustettu 
niin myöhään kuin 1996. Yliopiston “pohjana” on ollut joitain aiemmin kaupungissa toimineita 
oppilaitoksia. Koska yliopisto on näinkin nuori, sen toiminta ei välttämättä ole kaikilta osin vakiintu-
nut. Yliopiston toimitilat ovat sitten uusia ja modernisti varustettuja, mikä ei välttämättä ole yleistä 
Englannissa.

Lincoln itse on pieni kaupunki jossa on n. 20 000 asukasta ja tuhansittain opiskelijoita. Kaupunki on 
jo roomalaisten perustama, ja jossain vaiheessa se on ollut tärkein kaupunki Lontoon jälkeen, mutta 
se on jäänyt kuitenkin pieneksi. Lincoln sijaitsee Lontoosta pohjoiseen 2 tunnin junamatkan päässä 
Lontoon King’s Cross -asemalta. Junaa on vaihdettava Newarkissa.

Vierailuni kohteena oli “Department of Computing and Informatics” -osasto. Tuolla osastolla on tar-
jolla seuraavat kolmivuotiset Bachelor of Science “koulutusohjelmat”:

Games Computing
Computer Science
Internet Computing
Computer Information Systems
Software Engineering
Computing & Cybernetics

Osa opintojaksoista on näille koulutusohjelmille yhteisiä.
Mainitulla osastolla ei vielä ole käynnissä Master of Science - eli postgraduate-koulutusta, mutta he 
ovat sitä aloittamassa. Laitoksella on kuitenkin joukko tohtoriksi opiskelijoita (PhD students).

Muita University of Lincolnissa tarjolla olevia koulutusaloja ovat mm. arkkitehtuuri ja media-ala. 
Aivan samaan tapaan kuin nykyisin Tekniikan yksikössä, University of Lincolnin alueella liikkuu 
media-alan opiskelijoita kamerat kädessä. Tanssijoita ei tullut kuitenkaan vastaan.

Lisää tietoa yliopistosta löytyy osoitteesta http://www.lincoln.ac.uk

2.  Mahdollisuudet Tekniikan yksikön opettajille ja opiskelijoille

Tekniikan yksikköä ajatellen Lincolnin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia ohjelmistoalueella toimiv-
ille opettajille ja opiskelijoille. Esim. elektroniikan ja tietoliikenteen opetusta yliopistossa ei suo-
ranaisesti ole tarjolla.



Koska Lincolnin yliopisto on niin nuori oppilaitos, heillä ei ole vielä paljoa kokemusta opiskeli-
joiden vaihdosta. Yliopistossa on kuitenkin paljon ulkomaisia opiskelijoita koska sinne pääsee 
opiskelemaan rahalla. EU:n kansalaiselle vuoden opiskelumaksu on £1000, eli sama kuin briteille. 
Kampuksella tulin kuulleeksi vieraista kielistä mm. espanjaa, saksaa ja suomea.

3.  Kokemukseni opettajavaihdosta

Yhteyshenkilöni Lincolnin yliopistossa on ohjelmistotekniikan professori Cornelia Boldyreff, jonka 
tunnen väitöskirjatyöni ajoilta. Eräänlaisena vierailun isäntänä toimi Stephen Rank, joka on mahdol-
lisesti tulossa syksyllä 2005 vierailevaksi opettajaksi Tekniikan yksikköön.

Opetusaiheeni vierailun aikana olivat luennot väitöskirjaani liittyvistä ohjelmistojen dokumentoint-
iasioista, sekä kurssi kehittämästäni kuvitteelisesta tietokoneesta. Kyseinen kuvitteellinen tietokone 
on hyvä opetuspaketti vierailevalle opettajalle sillä siitä saapi jonkilaisen “kurssin” aikaiseksi jopa 
4:n tunnin aikana.

Vierailuni aikana pidin tavanomaiset 8 oppituntia, joista 6 tuntia oli luentomaista opetusta ja 2 tuntia 
eräisiin luentoihini liittyviä harjoituksia. Osa opetuksesta oli suoraan paikallisiin kursseihin liittyviä, 
osa oli opiskelijoille vapaaehtoisia. Noille vapaaehtoisille tunneille ei tullut kovin paljoa opiskeli-
joita, joten suosittelen että jatkossa vierailijan antama opetus pitäisi pyrkiä sitomaan paikallisiin 
opintojaksoihin.

4  Tulevaisuuden yhteistyösuunnitelmat

Stephen Rank on näillä näkymin tulossa vierailevaksi opettajaksi syksyllä 2005.

5  Mitä seuraavan lähtijän tulisi huomioida?

Kannattaa nivouttaa annettavat oppitunnit paikallisiin kursseihin.

Englanti on aika kallis maa nykyisin kun punta on arvossaan.


