AJANKOHTAISTA DUODECIMISSA

SYVÄRIPORTTI on lääketieteen syventävien opintojen
tekijöiden ja ohjaajien tietopankki ja kohtaamispaikka.
Syväriportista löydät mm. syventävien opintojen oppimateriaalit, ohjeet, projektit, ohjaajat ja tekijät.
Duodecim on laatinut palvelun lääketieteen opiskelijoiden aloitteesta ja yhteistyössä Suomen yliopistojen
lääketieteellisten tiedekuntien, Apollonian, Suomen
Medisiinariliiton ja Suomen hammaslääketieteen opiskelijain liiton kanssa.

Matka Syväriportille

Syventävien ohjaaminen on suurelle osalle meistä näkymätöntä
lääkärintyötä. Se on yksilöllistä ohjaamista, jossa ohjattavien osaaminen on hyvin vaihtelevaa. Toki
osa ohjaajista on kliinisen opettajan virassa, mutta koska opiskelijamäärät ovat nykyään hyvin suuret,
on välttämätöntä, että väitelleet
erikoislääkärit ohjaavat yhtä lailla
opiskelijoita. Syventävien tekemisen ajankohta on osassa yliopistoja määritelty (esimerkiksi Turussa
tutkimussuunnitelma täytyy hyväksyttää ennen viidennelle opintovuodelle siirtymistä), niinpä olen
ohjannut syventäviä, jotka roikku-

www.syväriportti.ﬁ!
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Syventävät opinnot kuuluvat kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa pakollisena suorituksena
opiskelijoille. On kuitenkin hyvin
tiedossa, että syventävien opintojen laajuus on hyvin erilainen
eri yliopistoissa ja eri ohjaajien
ohjauksessa. Syventävät voi suorittaa usealla eri tavalla. Opiskelija voi valita, haluaako tehdä
kirjallisuuskatsauksen, tuottaa
oppimismateriaalia,
pipetoida
suuren tutkimusryhmän tutkimuslaboratoriossa, kerätä potilastietoja tai sitoutua suoraan
väitöskirjaprojektiin. Opiskelijan
työvälineet ovat olleet vahvasti
ohjaajansa päätäntävallassa.

Käy tutustumassa nyt osoitteessa

vat pientä vaivaa vailla yli vuoden
kandidaatin paiskiessa töitä cm, vs.
tkl:nä. Osalla opiskelijoista syventävät ovat kynnyskysymys: se ainoa
opintosuoritus, jota pitäisi edistää
oma-aloitteisesti, kun muut opinnot noudattavat tarkkaa lukujärjestystä.
Koska käytännöt ovat kirjavat,
tartuimme härkää sarvista ja ryhdyimme Duodecimin koordinoimissa Syventävien opintojen symposiumeissa innovoimaan yhteistä
Syväriporttia. Kollektiivinen tavoitteemme on auttaa sekä opiskelijoita että ohjaajia. Syväriportista
löydät tietopankin niin statistiikasta kuin tieteenteon etiikasta ja
vertaistukiverkoston niin tekijöille
kuin ohjaajille (omat alueet kummallekin). Syväriportti on elävä
kohtaamispaikka opiskelijoille ja
ohjaajille.
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Tarkoitus ja toiveemme on, että
sivusto löydetään helposti ja siellä jaetaan hyviä käytäntöjä, ettei
pyörää tarvitsisi keksiä joka päivä
uudestaan. Syväriporttiin voit ilmoittaa tutkimusprojektista, johon
määrittelet, mitä odotat tekijältä.
Sieltä voit etsiä sinulle sopivaa projektia. Syventävien projektisi voi
löytyä toisesta yliopistosta kuin perusopintojesi yliopisto.
Syväriportista tulee juuri sellainen, kuin me käyttäjät sen haluamme olla. Koska sisällön tuotamme
me lääkärit ja lääketieteen opiskelijat. Jos sinulla on tietoa, joka auttoi sinua, jaa se. Elämme jakamisen
kulttuurissa. Kutsun kaikki syventävien kanssa töitä tekevät Syväriportille!
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