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TIIVISTELMÄ  

FUAS Graduate School on HAMKin, LAMKin ja Laurean ylempien 
ammattikorkeakoulututkintojen verkosto, joka toteuttaa tiiviissä yhteistyössä mm. 
kansainvälisiä, eri aihepiireihin liittyviä symposiumeja. Näiden symposiumien 
tarkoituksena on lisätä yamk-opiskelijoiden mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja 
kansainvälisten verkostojen luomiseen opintojen aikana. 

Vuoden 2015 aikana järjestettiin kolme symposiumia; huhtikuussa Human Resource 
and Knowledge Management -symposium Lahdessa, lokakuussa Ethical Leadership and 
Management -symposium Tikkurilassa sekä marraskuussa Responsible Business 
Management -symposium Hämeenlinnassa.  

Human Resource and Knowledge Management -symposiumi toteutettiin viiden päivän 
intensiivitoteutuksena, yhdessä työelämän kanssa. Intensiiviviikon aikana työelämän 
edustajat, HR –moduulien opettajat ja yamk-opiskelijat osallistuivat luennoille ja 
työpajoihin pohtien tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia Human Resource 
Knowledge Managementin alueella. Symposiumin teemoina olivat myös mm. 
Managing Organisational Knowledge, Customer Centric HRM and Diversity 
Management. Symposium toteutettiin osana EU-rahoitteista CareMan-hanketta. 

Ehtical Leadership and Management -symposiumi puolestaan toteutettiin kahden päivän 
kokonaisuutena. Aamupäivien luennot käsittelivät seuraavia aiheita: Information 
Modelling of Wellbeing Services Ecosystems, Ethics of Corporate Social 
Responsibility, Ethical leadership for sustainable start-ups of the future sekä 
Entrepreneurial attitudes and practices for sustainable start-ups and the entrepreneurial 
leader.  Iltapäivien työpajat toteutettiin yamk-opiskelijoiden toimesta ja niiden teemoina 
olivat mm. Laurea Information Modelling of Wellbeing Services Ecosystems, 
Laurea Ethics of Corporate Social Responsibility, Laurea Ethical leadership for 
sustainable start-ups of the future, Laurea Entrepreneurial attitudes and practices for 
sustainable start-ups and the entrepreneurial leader sekä Laurea Leadership in crises. 

Responsible Business Management -symposiumi toteutettiin alateemalla “Current 
Challenges and Future Solutions” kahden päivän mittaisena seminaarina. Aamupäivien 
luennot käsittelivät yritysvastuuta, ekoyrittäjyyttä, informaatioyhteiskuntaa ja sen 
haasteita sekä yhteiskunnallista yritysvastuuta. Iltapäivien workshopit jatkoivat osittain 
näistä samoista teemoista, mutta mukana oli myös muita teemoja, kuten kierrätystalous, 
tuottavuus ja jatkuva parantaminen, ympäristöjohtaminen sekä digitalisaatio ja big data 
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vastuullisessa liiketoiminnassa. Responsible Business Management -symposiumi 
toteutettiin osana YAMK-TKI -hanketta.  

Symposiumien yhteydessä opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa 5 opintopistettä. 
Suoritusvaatimuksena oli aktiivinen osallistuminen luennoille ja työpajoihin, teemaan 
liittyvä, työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jossa laaditaan vastuullisen 
liiketoiminnan suunnitelma organisaatiolle. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat 
oppimispäiväkirjan. Jatkossa opiskelijat voivat koota näistä symposiumeista 15 
opintopisteen moduulin henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa. 

 

Lue lisää! 


