
 

 
 

UNDERVISNINGSPRISET 2022 Global Mindset: 
TÄVLINGSANVISNING 

 

 
Finlands Ekonomers Undervisningspris utdelades första gången 1998. År 2022 går Finlands 
Ekonomers Undervisningspris till en lärare eller ett lärarteam som lyckas bäst med att på ett nytt 
sätt tänka globalt i sin undervisning. Nytt internationellt tänkande betyder både nya synvinklar i 
undervisningens innehåll och i sättet att undervisa överlag. 
   
Undervisningspriset är 6 000 euro. Studerandeföreningen som föreslagit det 
vinnande bidraget belönas dessutom med 1 000 euro.  
   
   
HUR DU LÄMNAR ETT FÖRSLAG  
   
Alla universitetsenheter som ger undervisning i ekonomiska vetenskaper kan delta i tävlingen. 
Varje studerandeförening som hör till Finlands Ekonomer kan endast lämna ett förslag, men de 
kan föreslå såväl en enskild lärare som ett team med flera lärare. Personerna som föreslås kan 
vara professorer, lektorer eller universitetslärare i ekonomi eller andra personer med 
undervisningsansvar.  
   
Representanterna för studerandeföreningen kan utarbeta sitt förslag efter att de diskuterat med de 
anställda och studerandena i det ekonomiska utbildningsområdet. De kan också anlita anställda 
som experter när de utarbetar förslaget. Studerandeföreningen bär ändå huvudansvaret för 
att utarbeta förslaget.  
   
Förslaget lämnas genom att fylla i den elektroniska blanketten. Förslagen som skickats in till 
Finlands Ekonomer kan publiceras på förbundets webbplats.  

  
BEDÖMNING AV FÖRSLAGEN  
   
Juryn, som består av Finlands Ekonomers utbildningspolitiska kommitté och 
studeranderepresentanter som utsetts av nätverket av ordförande för 
studerandeföreningarna, utser vinnaren bland de förslag som skickats in under tävlingstiden. Juryn 
bedömer förslagen utifrån svaren på den elektroniska blanketten. Av de förslag som utifrån den 
preliminära bedömningen anses vara bäst kan juryn vid behov kalla till sitt möte två eller tre 
studerandeföreningar som får presentera innehållet i förslaget närmare.   
 



Finlands Ekonomers utbildningspolitiska kommitté definierade för tävlingen att bedömningen 
grundar sig på följande utvärderingsobjekt:  
 

1)  Kandidatens egen styrka (se preciseringen nedan),  
2)  Lärarens/lärarteamets nya globala tänkande. Till exempel hur den internationella aspekten 

går som en röd tråd genom undervisningen. 
3)  Lärarens/lärarteamets styrkor att i undervisningen lyfta fram exempel på ny 

affärsverksamhet i morgondagens värld; affärsverksamhet som grundar sig på hållbarhet 
och ansvar. 

4)  Lärarens/lärarteamets sätt att beakta till exempel inklusivitet, antirasism och kulturell 
medvetenhet i undervisningen. 

  
Beträffande utvärderingsobjekt 1) ombeds sökandena utifrån sina egna utgångspunkter beskriva 
varför uttryckligen den lärare/det lärarteam de föreslår lyckas bäst med att skapa en bild av 
morgondagens värld som byggs upp kring globalt tänkande. Vi söker en lärare/ett lärarteam som i 
sin undervisning till exempel försöker skapa förutsättningar för ny inlärning, skapa kulturell 
medvetenhet, sträva efter att förstå att saker kan göras på fler än ett sätt samt väcka intresse och 
nyfikenhet genom att tänka internationellt. 
 
Sökandena kan själva tillsammans med läraren/lärarteamet som föreslås fastställa vilken 
motivering som bäst beskriver deras kandidat. Motiveringen kan till exempel gälla handledningen, 
inlärningsupplevelsen, undervisningens innehåll eller lärarens eller undervisningsgruppens styrkor 
på annat sätt med tanke på tävlingens tema. 

  
Juryn uppskattar konkreta exempel i svaren på blanketten; exempel som utifrån förslagen kan 
spridas som god praxis både mellan de handelsvetenskapliga enheterna och till andra branscher. I 
förslagen är det bra att använda data och utdrag ur studerande- och alumnfeedback som stöd.  

  
   
TIDTABELL  
  
Tävlingen pågår från onsdag 14.3.2022 till fredag 29.4.2022 kl. 23.59. Förslagen ska lämnas in på 
den elektroniska blanketten inom denna tid.  
   
Vinnaren utses på Undervisningsprisjuryns möte 23.5.2022. Vinnaren offentliggörs och 
belönas under högtidligheter hösten 2022 på ett sätt som meddelas senare.  
   

  
TILLÄGGSINFORMATION  
   
Mer information om tävlingen ges av Mika Parkkari, specialsakkunnig inom utbildningspolitik vid 
Finlands Ekonomer.  
   
Mika Parkkari 
mika.parkkari@ekonomit.fi  
tfn 040 080 2145  
   

  
  
  
  
  
  
  
 


