24.10.2007

AJATUKSIA OPISKELUSTA
Akateeminen vapaus – vastuu opiskelijalla
Yliopistomaailma eroaa perinteisestä koulusta monellakin tavalla. Yksi keskeisimmistä eroista on
opiskeluun liittyvä laaja vapaus. Opintoja voi valita varsin vapaasti ja niihin osallistuminen on
myös usein vapaaehtoista. Suurilla kursseilla kukaan ei välttämättä edes huomaa, jos yksittäinen
opiskelija ei osallistu luennoille moneen viikkoon. Hyvin tyypillistä on myös se, että opiskelijat
menevät suoraan tenttiin ja osallistuvat varsinaiseen opetukseen hyvin vähän. Akateemisessa
maailmassa tällainen vapaus on keskeinen osa toimintaa.
Akateemiseen vapauteen kuuluu myös se, että opiskelija ottaa vastuun omista opinnoistaan.
Opiskelun tueksi on olemassa valmiita suunnitelmia, miten opinnot olisi hyvä suorittaa. Myös
henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen auttaa opintojen suunnittelussa ja niiden sujuvassa
suorittamisessa. Lopullinen vastuu on aina opiskelijalla.
Varsinkin opintojen alkuvaiheessa saattaa tuntua siltä, että vastattavaa on vähän liikaakin. Mitä
pidemmälle opinnoissaan pääsee, sitä paremmin vapauttaan pystyy hyödyntämään omalla kohdallaan. Tutkinnostaan voi tehdä hyvinkin yksilöllisen ja opintojaan voi aikatauluttaa sen mukaan,
mikä sopii itselle parhaiten.
Opinnoistaan vastuunkantamista voi joutua joskus myös vähän opettelemaan. Mikäli opintojen
alussa ei ole asettanut itselleen selviä tavoitteita ja opiskellut suunnitelmien mukaan, voi yhtenä
päivänä herätä siihen, ettei opintotukea jatkossa saa. Opintosuorituksia ei ole tullut riittävästi.
Onneksi opintopisteitä pystyy yleensä aika nopeasti suorittamaan, joten tilanteesta on hyvät
mahdollisuudet selvitä.
Opintoasioiden lisäksi aika usein yliopistoon siirtymiseen liittyy myös muilla elämän alueilla
uudenlaista vastuunottamista. Ilman tasapainoista taloutta opiskelemisesta ei voi tulla mitään. Ja
omasta itsestäkin pitää muistaa huolehtia. Opetusta järjestetään yleensä aamu kahdeksasta ilta
kahdeksaan, joten työtä voi tehdä miltei vuorokaudet ympäri, jos ei itse aseta rajoja. Omaa
viikottaista lukujärjestystä suunnitellessa mukaan kannattaa laittaa myös liikunta ja ruokailutauot,
niin itsestä huolehtiminenkaan ei pääse täysin unohtumaan.
Akateemiseen vapauteen liittyy paljon mahdollisuuksia ja se on yksi yliopistomaailman
rikkauksista. Sen opiskelijalta edellyttämä vastuunkantaminen on hyvä tapa saada hänet oppimaan
itsenäistä asioiden hoitamista ja ongelmien ratkaisemista. Tällaisia elämäntaitoja varmasti
tulevaisuudessa tarvitaan.
Opiskeluaika on hyvä elämänvaihe opetella erilaisia taitoja, joten akateemisesta vapaudesta
kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Tietenkin välillä voi kaivata muiden ohjausta ja apua. Tällaisia
palveluja kannattaa aina tarvittaessa käyttää, se kummasti auttaa omista opinnoista selviämisessä.
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