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Neuvotteluja ja julkisia toimenpiteitä

EMRA-tiimi valmistelee EMRA:n opinto-ohjelmaa ja opintoma-
teriaaleja. EMRA suunnittelee  myös tutkimusta, neuvotteluja ja 
julkisia toimenpiteitä opinto-ohjelman menestyksekkään aloituksen 
takaamiseksi. Toimenpiteitä ovat:

 Eurooppalaisten yliopistojen tarjoamien maaseudun kehittämi-
seen liittyvien maisterivaiheen kurssien kartoittaminen ja niiden 
linkittyminen EMRA:n moduuleihin.

EMRA-partnerit

EMRA www-sivut: www.rural-animator.eu

Erasmus –ohjelmasta rahoitettu EMRA:n valmisteluprojekti on käyn-
nissä 2012 syyskuuhun saakka.

Poikkitieteellinen kahdeksan 
eurooppalaisen yliopiston tarjoama 
maisteriohjelma

 Loppuvuodesta 
2010 työpajan 
järjestäminen 
Euroopan akatee-
miselle yhteisölle. 
Työpaja konsultoi 
ja antaa palautetta 
EMRA:n profi ilista, 
opinto-ohjelmasta 
ja toteuttamismal-
lista.

 Kansainvälinen konferenssi järjestetään vuoden 2012 puolivälis-
sä. Konferenssissa julkistetaan ja käynnistetään EMRA-maiste-
riohjelma ja myös julkistetaan projektin tulokset.

EUROPEAN MASTERS PROGRAMME EUROPEAN MASTERS PROGRAMME 
FOR RURAL ANIMATORSFOR RURAL ANIMATORS



Tausta

2000-luvulla Euroopan Unioni on tunnistanut maaseudun kehit-
tämisen yhdeksi Euroopan taloudellisen kehityksen merkittäväksi 
osa-alueeksi. Osoituksena tästä useat EU-ohjelmat rahoittavat 
maaseudun kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tiedetään, 
että maaseudun kehittäminen on vaikea tehtävä. Kehittämistä 
täytyy tukea ja edistää etenkin Euroopan vähemmän kehittyneillä 
syrjäalueilla. Juhlavia puheita on annettu ”maaseudun kehittäjien” 
(rural animator) roolista talouden, sosiaalisen ja kulttuurisen 
kehityksen piristäjinä. Maaseudun kehittäjät voisivat myös edistää 
maaseudun yksilöiden ja organisaatioiden kätketyn toimintapo-
tentiaalin vapauttamista. 
Kuitenkin vasta viimei-
sen 10 vuoden aikana 
European Academy of 
Sustainable Rural De-
velpment (Euracademy 
Association) on luonut 
konkreettisen ilmaisuta-
van maaseudun kehittä-
jän roolista järjestämällä 
vuotuisia kesäkoulutuk-
sia maaseudun kehittä-
mistyössä työskentele-
ville. Kesäakatemioissa 
on käsitelty maaseudun 
kehityksen eri näkö-
kulmia. Sen lisäksi 
Euracademy Association 
on luonut poikkitieteel-
lisen ja monipuolisen 
julkaisusarjan, joka on 
tukenut ammatillisen 
roolin muotoutumista ja 
edesauttanut maaseu-
dun kehittäjän ammatin 
muotoutumista omaksi 
ammattikunnakseen. 
Maaseudun kehittä-
jän ammatti tarvitsee silti yhä virallisen tunnustuksen, johon 
kuuluu riittävä ammatillinen pätevöityminen tieto-taitoineen. 
EMRA - maisteriohjelmassa kahdeksan eurooppalaista yliopistoa 
ja Euracademy ovat koonneet voimansa saavuttaakseen tämän 
yliopistotasoisen koulutuksellisen tavoitteen.

Tavoitteet

EMRA -ohjelma pyrkii luomaan uuden poikkitieteellisen eurooppalai-
sen maisteriohjelman. Maisteriohjelma edistää maaseudun kestävää 
kehitystä vakiinnuttamalla maaseudun kehittäjän ammattikunnan 
yliopistollisen koulutuksen kautta, ja tarjoaa maaseudun kehittäjien 
ammattiin hakeutuville tarvittavan koulutuksen ja pätevyyden.

Kohderyhmät

EMRA:n kohderyhminä ovat vähintään kandidaatin tutkinnon suo-
rittaneet humanistit ja, sosiaalitieteilijät (sosiologit, valtiotieteilijät, 
sosiaalipsykologit), maantieteilijät, agronomit, maankäytön suunnit-

telijat, hallintotieteilijät, 
kasvatustieteilijät jne.. 
EMRA – ohjelmaan voi 
hakea suoraan yliopisto-
opintojen kandidaattivai-
heen jälkeen tai vaikkapa 
vasta, kun työkokemusta 
on jo karttunut jokunen 
vuosi. EMRA:a voi 
opiskella myös toisena 
maisteritutkintona. 
Olennaista on aina halu 
työskennellä maaseudun 
kehittämistä koskevien 
asioiden parissa.

Opintojen pääpiirteet

EMRA:n pääpiirteet ovat:

 Oppimismenetelmänä käytetään e-oppimista, johon yhdiste-
tään lähiopetuksena saatava käytännön kokemus kansainväli-
sessä seminaarissa sekä pro gradu -tutkielma.

 EMRA:n opetuskieli on englanti, jolloin opiskelijoita voi osallis-
tua kaikista Euroopan maista.

 EMRA:n tuottavat yhdessä kahdeksan eurooppalaista yliopis-
toa Master of Arts -tutkintona.

 Opintojen rakenne koostuu ydinkurssista sekä kahdeksasta 
teemamoduulista. Kursseilla hyödynnetään laajasti Euracade-
myn kahdeksaa temaattista opasta (Thematic Guidea), jotka 
kattavat maaseudun kehityksen keskeiset aihepiirit. Kahdeksan 
moduulia ovat:

 1. Kestävä maatalous
 2. Inhimillinen ja sosiaalinen pääoma, hyvinvointi
 3. Ympäristön suunnittelu ja - hallinta
 4. Kulttuurinen kehitys
 5. Kestävä maaseutumatkailu
 6. Innovaatio- ja kehittämispolitiikat maaseudulla
 7. Koulutus ja elinikäinen oppiminen maaseudun kehittämises-
  sä
 8. Maaseudun talouden monipuolistuminen

 Jokaisen moduulin tuottaa eri yliopisto, joka myös akkreditoi 
sen. Tutkinnon myöntää Puolan Nicolaus Copernicus -yliopis-
to.

 Opinto-ohjelma kestää neljä lukukautta. Ensimmäinen lukukau-
si käytetään ydinmoduulin parissa. Toinen ja kolmas lukukausi 
käsittävät kumpikin kolme moduulia. Kaiken kaikkiaan suorite-
taan kuusi moduulia. Neljäntenä lukukautena opiskelija tekee 
pro gradu -työn. Toisen ja kolmannen lukukauden välillä kaikki 
opiskelijat suorittavat 
10 päivän seminaarin. 
Toisen ja kolmannen 
lukukauden aikana 
opiskelijat tekevät myös 
käytännön harjoittelun, 
jolloin kerätään käytän-
nön kokemusta, jota voi 
hyödyntää omassa pro 
gradu -työssä.

 Oppimismateriaalit 
kootaan elektroniseen 
kirjastoon, joka on 
kaikkien opiskelijoiden saatavilla verkossa.
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