
 

 
 

UNDERVISNINGSPRISET 2023  
Ansvarsfull, framtidsorienterad undervisning 

 
TÄVLINGSANVISNING 

 

 
Finlands Ekonomers Undervisningspris utdelades första gången 1998. År 2023 ges priset till en 
lärare eller ett lärarteam som i sin undervisning på ett särskilt förtjänstfullt sätt beaktar den snabba 
förändringen i omvärlden och strävar efter att hjälpa studerandena att utvecklas till personer som 
löser framtida utmaningar på ett ansvarsfullt sätt.  
 
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 en elektronisk blankett. 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 har fastställt att bedömningen i tävlingen ska 
grunda sig på följande utvärderingsobjekt:  
 

1. Framtidsorienterad inställning: på vilket sätt ökar läraren studerandenas färdigheter 
att nå framgång på ett hållbart sätt i en värld som förändras i snabb takt?  

2. Sporrar till kritiskt tänkande: på vilket sätt stöder läraren studerandenas kritiska 
tänkande och argumentering? 

3. Inspirerande och uppmuntrande undervisning: med hurdana olika pedagogiska och 
innovativa lösningar väcker läraren studerandenas entusiasm på kurserna? 

4. Öppen fråga: till sist kan ni berätta till exempel om feedback som lärarna fått av 
studerandena eller om annat som ni anser vara förknippat med tävlingens tema. 

 
Som stöd för sina svar uppmanas studerandeföreningarna att granska de rådande 
förändringskrafterna och utmaningarna till exempel med hjälp av Sitras megatrender eller World 
Economic Forums framtidsvisioner. Kommittén rekommenderar också att ni intervjuar 
studerandena som deltagit i den föreslagna lärarens kurser samt den föreslagna läraren eller 
gruppen av lärare. 

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

  
 

   
TIDTABELL  
  
Tävlingen inleds 13.3.2023 och avslutas fredag 5.5.2023 kl. 23.55. Förslagen ska lämnas in på 
den elektroniska blanketten inom denna tid.  
   
Vinnaren utses på Undervisningsprisjuryns möte 29.5.2023. Vinnaren offentliggörs och 
belönas under högtidligheter hösten 2023 på ett sätt som meddelas senare.  
   

  
TILLÄGGSINFORMATION  
   
Mer information om tävlingen ges av Max Liikka, sakkunnig inom utbildningspolitik vid Finlands 
Ekonomer.  
   
Max Liikka 

max.liikka@ekonomit.fi  
tfn 040 3526 910 

 


