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Akateemiset opiskelutaidot
Opintojaksokuvaukset
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Personal Study Plan (PSP)
Koodi ja laajuus: OPIS0001, 1 op / 0,5 ov
Ajoitus: I.–III. vuosikurssi.
Tavoite ja sisältö: Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on hahmottaa opiskeluun käytettävää aikaa sekä
selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. HOPSin tavoitteena on, että jokainen tiedekunnan uusi opiskelija pohtii omia
tulevaisuudennäkymiään – mitä opinnoiltaan tiedekunnassa odottaa, minkälaisista aihepiireistä tai asiakokonaisuuksista on
kiinnostunut ja mihin mahdollisesti haluaa erikoistua. Suunnitelma on tarkoituksenmukaista tehdä sillä tarkkuudella kuin kykenee. Se
ei sido myöhempiä ratkaisuja ja sitä on aina mahdollista täydentää ja muuttaa. Suunnitelman tulisi sisältää sisällöllisen pohdinnan
lisäksi myös karkean arvion siitä, miten aikoo opintonsa ajoittaa ja missä ajassa tutkinto on tarkoitus suorittaa. Lisäksi
opintosuunnitelmaan tulee sisällyttää yksityiskohtaisempi suunnitelma, mitä opintoja aikoo kuluvana lukuvuonna suorittaa.
Opintosuunnitelmalle ei ole määritelty minimilaajuutta eikä muotoa. Pääasia on, että se palvelee ja edistää opintojen käynnistymistä.
Suoritustapa: Osallistuminen orientaatiopäivien ohjelmaan. Opintosuunnitelma esitellään HOPS-vastaavalle, jonka kanssa
keskustellaan pääaineopinnoista ja niiden suorittamisesta. Tämän jälkeen suunnitelma toimitetaan tiedekunnan opintosihteerille
rekisteröintiä varten.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettajat: Pääaineen HOPS-vastaava ja opintosihteeri.
Lisätiedot: Tiedekunnan verkkosivuilla (lipas.uwasa.fi/ytt)on HOPS-lomake, jota voi käyttää suunnittelun apuna.

Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I
Information Retrieval and Information Literacy I
Koodi ja laajuus: OPIS0002, 1 op / 0,5 ov
Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi.
Sisältö: Tiedonhankinnan perusteet, opiskelun edellyttävät välttämättömät perustaidot: yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon
järjestämisestä, tiedonhankinnan ja haun yleiset periaatteet, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palvelujen käyttö sekä aineistojen
luotettavuuden arvioinnin ja tiedon eettisen käytön perusteet.
Kirjallisuus: Opetusmateriaali on verkossa.
Suoritustapa: Suoritetaan samanaikaisesti jakson Oppiminen kanssa. Luento, luentopäiväkirja, työpajassa tehtävät
tiedonhakutehtävät. Työpajaopetuksessa läsnäolovelvollisuus.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty, sanallinen palaute.
Vastuuopettaja: Tiedekirjaston informaatikot (usered@tritonia.fi).
Oppiminen
Learning
Koodi ja laajuus: OPIS0003, 2 op / 1 ov
Ajoitus: I vuoden syyslukukausi.
Tavoite: Tavoitteena on kehittää opiskelijan akateemisten opintojen vaatimia henkilökohtaisia tietoja ja taitoja sekä näiden avulla
lisätä itsetuntemusta ja itseohjautuvuutta opintojen suhteen. Opintojakso perehdyttää opiskelijan akateemiseen tiedeyhteisöön,
hänen rooliinsa sen jäsenenä ja oman tieteenalan erityispiirteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet verkkoopiskeluun ja www-pohjaisen oppimisympäristön käyttöön.
Sisältö: Opintojakso jakaantuu kahteen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja
omien opintojen suunnitteluun. Oppimis-moduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omia opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen
liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.
Suoritustapa: Suoritetaan samanaikaisesti jakson Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I kanssa. Perehtyminen oppimateriaaliin,
oppimistehtävien laatiminen ja osallistuminen verkkokeskusteluun. Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena wwwoppimisympäristössä. Opintoihin liittyy oppimistehtäviä ja tuutorin ohjaamia sisällöllisiä keskusteluja verkossa. Itsenäistä opiskelua
tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla mm. oppimistehtävistä opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen tuutorilta.
Kirjallisuus: Koko oppimateriaali on verkossa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Suoritus arvioidaan oppimistehtävien ja verkkokeskusteluun osallistumiseen perustuen.
Vastuuopettajat: Oppimiskeskus ja opiskelijapalvelut sekä Oulun yliopisto
Lisätiedot: Jakso on osa Oulun yliopiston järjestämää verkkokurssia Akateemiset opiskelutaidot
Tiedonhaku ja informaatiolukutaito II
Information Retrieval and Information Literacy II
Koodi ja laajuus: OPIS0004, 1 op / 0,5 ov
Ajoitus: Opetus toteutetaan integroituna osana kandidaattiseminaaria.
Edeltävät opinnot: Pääaineen perus- ja aineopinnot, Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I.
Sisältö: Systemaattinen tiedonhankinta ja taitojen hyödyntäminen oman työn laadinnassa: hakutavat, suunnitelmallinen
tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat (kertaus Tiedonhaku I:n sisällöstä), oman tieteenalan tiedonlähteiden tuntemuksen
syventäminen ja ajantasaistaminen, omaan tutkimusaiheeseen liittyvän tiedontarpeen täsmentäminen ja käsitteellinen jäsentäminen,
oman tutkimusaiheen kattava aineistonhankinta, tiedonhankintaprosessin ja -tulosten analysointi, tutustuminen oman tieteenalan
viittauskäytäntöihin, standardeihin ja viitteidenhallinnan apuvälineisiin sekä tietämyksen syventäminen aineistojen luotettavuuden
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arvioinnista ja tiedon eettisestä käytöstä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin.
Suoritustapa: Luento, työpaja ja työpajassa tehtävät tiedonhakutehtävät tai verkkokurssi. Työpajaopetuksessa/verkkokurssin
ohjausluennoilla läsnäolovelvollisuus.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty, sanallinen palaute.
Vastuuopettaja: Tiedekirjaston informaatikot (usered@tritonia.fi).
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