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TUTKIMUSIDEA / FÖRSLAG PÅ EN FORSKNINGSIDÉ 
KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSEN OPINTOJAKSOILLE/ FÖR PRAKTIKFORSKNINGSPERIODERNA

Palautetaan viimeistään 10.9.2020 osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97280/lomake.html  mielellään pdf-tiedostona. Lisätietoa antaa Maria Tapola-Haapala, maria.tapola@helsinki.fi, puh.  050 311 9530 

Täytättehän kaikista tutkimusideoista erillisen lomakkeen.


Returnera (som en pdf-fil) blanketten senast den 10 september 2020 via https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97280/lomake.html 
Mer information ger: Maria Tapola-Haapala, maria.tapola@helsinki.fi, tel.  050 311 9530

Vänligen fyll i en separat blankett för varje enskild forskningsidé. 



Opintojaksojen Käytäntötutkimus I ja Käytäntötutkimus II tavoitteet 

Målsättning för Praktikforskning I & II 
Opintojaksojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle omakohtainen kokemus tutkivana ja kehittävänä sosiaalityöntekijänä toimimisesta. Opintojaksojen aikana opiskelija toteuttaa yhteistyössä työpaikan kanssa käytäntötutkimuksen aineistonkeruuvaiheen ja analysoi aineistoaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
	osaa suunnitella sosiaalityön käytäntötutkimuksen laatimalla tutkimussuunnitelman ja työskentelemällä sen mukaisesti yhteistyössä sosiaalialan työyhteisön kanssa. 
	pystyy käymään keskusteluja tutkimuksensa kohteena olevasta ilmiöstä. 
	harjaantuu dialogisessa työorientaatiossa ja pystyy hyödyntämään sitä omassa toiminnassaan.
	osaa toteuttaa sekä raportoida sosiaalityön käytäntötutkimuksen yhteistyössä sosiaalialan työyhteisön kanssa. 
	osaa arvioida tutkimuksensa avulla sosiaalityön ammattikäytäntöjen kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia. 
	osaa yhteistoiminnallisen kehittämisen perusteet ja pystyy hyödyntämään niitä omassa ammatillisessa toiminnassaan.



Målsättningen med praktikforskningen är att erbjuda studeranden erfarenhet av att agera i egenskap av en socialarbetare som utforskar och utvecklar. Under praktikforskningen förverkligar studeranden i samarbete med arbetsplatsen både materialinsamlingen och analysen av forskningsmaterialet. Efter avlagd praktikforskning kan studeranden: 

	planera en praktikforskning vilket sker genom att utföra en praktikforskningsplan och i samarbete med arbetsplatsen arbeta enligt den. 

föra diskussioner om de fenomen som forskningspraktiken rör. 
utveckla en dialogisk arbetsorientering och utnyttja den i sitt arbete.
i samarbete med arbetsplatsen förverkliga liksom rapportera om praktikforskning.
genom sin praktikforskningsstudie bedöma utvecklingsbehoven liksom se utvecklingsmöjligheter inom yrkespraxis. 
grunderna i samarbetet liksom utnyttja sig av dem i sin yrkesmässiga verksamhet. 

Ehdotus käytäntötutkimuksen aiheeksi

Förslag på praktikforskningstema

 (aiheen nimi / tema för praktikforskningen)


Lyhyt kuvaus tutkimusaiheesta 


En kort beskrivning av praktikforskningstemat









Kuinka monta opiskelijaa käytäntötutkimuksen toteuttamiseen toivotaan vähintään? (minimi 1 opiskelija, maksimi 3 opiskelijaa)

Hur många studerande önskar ni att minst deltar i förverkligandet av praktikforsningen?
(min. 1, max. 3 stud.)  
 

Kuinka monta opiskelijaa käytäntötutkimuksen toteuttamiseen toivotaan enintään?  (1-3 opiskelijaa)

Hur många studerande önskar ni att maximalt deltar i förverkligandet av praktikforskningen? (1-3 studerande)
        

Työpaikan sijainti

Var ligger arbetsplatsen? 





Työpaikan yhteyshenkilö ja yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

Arbetsplatsens kontaktperson och kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) 









Millä kielillä (suomi, ruotsi) käytäntötutkimus voidaan toteuttaa? 

På vilka språk (finska, svenska) kan praktikforskningen utföras?
 


Suunnitelma 
 tutkimushankkeen
 käynnistämiseksi
(kuinka ja milloin                             opiskelijat valitaan,  milloin työyhteisön yhteyshenkilö on tavoitettavissa syyskuun puolivälissä?)

Plan för påbörjandet av    forskningsprocessen (hur och när väljs studerandena, när kan arbetsplatsens kontaktperson nås i mitten av september? 

 
 
Muuta tietoa (esim.  mahdollinen palkkio)

Övrig information (till exempel möjlig ersättning)  








