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InTO, eli Insinööriksi työssä oppien on
koulutusmalli, joka vastaa
tehokkaammin, nopeammin ja
paremmalla laadulla insinööriosaamisen
tarpeeseen Varsinais-Suomessa. Malli on
kehitetty RADICAL-hankkeessa ja sitä
kutsutaan englanniksi nimellä ENGINE.

RADICAL päättyy, InTO alkaa!
RADICAL hanke on päässyt maaliin. Siinä kehitetty työelämälähtöinen
insinöörikoulutusmalli InTO on kuitenkin vasta ottamassa ensiaskeleitaan. Tässä
viimeisessä uutiskirjeessä kurkistamme opiskelijoiden ja yritysten treffeille, tutkimme uutta
oppimistapaa yrityksen ja toisten korkeakoulujen silmin ja esittelemme kaksi RADICALhankkeen kumppaneista.

Opiskelijat InTOna
– uusi oppimistapa
kiinnostaa
”On tärkeää, että käytännön työtehtävät
tukevat oppimista ja että eri opintojen
oppimistavoitteet ovat selviä.”
Tuotantotalouden opiskelijat pääsevät nyt
hakeutumaan InTO-malliin. Ensimmäisellä
kerralla enintään 20 opiskelijaa valitaan
mukaan.

Lue lisää

Saksalaiset ja ranskalaiset
mukana kehitystyössä
InTO-malli on kansainvälisen työn
hedelmä. Miten muut korkeakoulut
hyötyivät sen kehittämisestä?
Lue lisää

InTO yrityksen silmin
Miten yritys voi olla mukana kehittämässä
oppimismallia? Meyer Turku kertoo,
millaista oli luoda ja testata InTOa.

Lue lisää

Opiskelijat ja yritykset kohtasivat teatterissa
Ramppikuumeesta ei ollut tietoakaan, kun ensimmäisen vuoden tuotantotalouden
opiskelijat tutustuivat Turun kaupunginteatterissa InTO-mallin yrityksiin Meet Your Future
-tilaisuudessa.
Lue lisää

Partnerit esittäytyvät
RADICAL-hankkeessa on mukana 7 partneria. Nyt esittäytyvät saksalainen AMK ja
alueellinen vaikuttaja Varsinais-Suomesta.

Hannoverin AMK

Varsinais-Suomen Yrittäjät

Hannoverin AMK on arvokas kumppani
RADICAL-projektissa johtuen sen
pitkällisestä kokemuksesta ja
asiantuntemuksesta, jota hyödynnettiin
hankkeessa tuotettavan ENGINE mallin
luomisessa.

RADICAL-hankkeessa Yrittäjät toimivat
tiedon ja viestinnän kanavana alueen
yrityksiin ja tuovat yrittäjien näkökulman
InTO-mallin kehittämiseen ja
toimeenpanoon.
Lue lisää

Lue lisää
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Yhteystiedot
Tämä uutiskirje lähetetään luvan antaneille
enintään kahdesti vuodessa. Voit halutessasi
peruuttaa tilauksen alta.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa
aihetunnisteella #radical_eu
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