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OPINTOJEN SUUNNITTELU
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on hahmottaa opiskeluun käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman
opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. Hopuilla jäsennetään opintoja ja tehdään opintoihin liittyviä valintoja näkyviksi. Suunnittelemalla
voi tehdä tarkoituksenmukaisempia valintoja ja välttää opintojen päällekkäisyyksiä.
Opiskelua ohjaavat keskeisesti pääaineen tutkintovaatimukset. Jokainen opiskelija suorittaa opintojaan kuitenkin omalla tavallaan.
HOPS voidaan nähdä henkilökohtaisena sovitelmana tutkintovaatimuksista. Opintosuunnitelmassa opiskelijan kannattaa ottaa
huomioon omat henkilökohtaiset lähtökohdat ja tavoitteet. Tavoitteena on, että jokainen tiedekunnan opiskelija pohtii omia
tulevaisuudennäkymiään, mitä opinnoiltaan tiedekunnassa odottaa, minkälaisista aihepiireistä tai asiakokonaisuuksista on
kiinnostunut ja mihin mahdollisesti haluaa erikoistua. HOPS 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 karkea arvio siitä, miten aikoo opintonsa ajoittaa ja missä ajassa tutkinto on tarkoitus suorittaa. Lisäksi opintosuunnitelmaan
tulee sisällyttää yksityis-kohtaisempi suunnitelma, mitä opintoja aikoo kuluvana lukuvuonna suorittaa.
Kaikki vuonna 2005 aloittavat opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ensimmäisestä opintovuodesta alkaen.
Höpsin laadinta kuuluu yhtenä osana akateemisiin opiskelutaitoihin. Hopsin laajuus on 1 opintopiste. Suorittamisesta saa lisätietoja
opintojaksokuvauksesta ja opintosihteeriltä. Myös muita kuin uusia opiskelijoita kannustetaan laatimaan HOPS opintojensa tueksi.
Jos opiskelija aikoo siirtyä uuden tutkintojärjestelmän mukaisiin opintoihin, hänen on laadittava HOPS siirtymislomakkeen liitteeksi.
HOPS on myös mm. sivuaineopintojen puollon edellytys.
Opiskelija on itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja etenemisestä, mutta hän saa tukea opintosuunnitteluun koko opintojen
ajan ainelaitosten opettajilta (pääaineopintojen sisällölliset kysymykset) sekä opintosihteeriltä (tutkinnon rakenne). Pääaineiden
HOPS-vastaavat löytyvät opetusaikataulusta lipas.uwasa.fi/wompat.
HOPSit tehdään lukuvuonna 2005–06 lomakkeelle. Lomake löytyy yliopiston www-sivuilta.
Hyviä linkkejä opintojen suunnitteluun ja HOPSin tekemiseen:
• OVI-ympäristön opintojen suunnittelun työkalu ovi.joensuu.fi
• IQ Form-hankkeen IQ Learn ja IQ Team tarjoavat tukea opiskelutaitojen kehittämiseen: http://iqform.edu.helsinki.fi
• Opetushallituksen verkkoHops-opas opiskelun suunnittelun tueksi: http://www.edu.fi/oppimateriaalit/verkkohops
• Opintoluotsi: http://www.opintoluotsi.fi

Sivuaineopiskelu
Joustava sivuaineopiskelu mahdollistaa opiskelijoille vapauden rakentaa persoonallinen, omannäköinen tutkinto. Yliopiston sisällä on
mahdollista opiskella oman tiedekunnan oppiaineiden lisäksi muiden tiedekuntien aineita tai monitieteisiä opintokokonaisuuksia.
Lisäksi Avoimella yliopistolla ja Kesäyliopistolla on laaja tarjonta Vaasan yliopiston ja muiden suomalaisten yliopistojen opinnoista.
Opiskelija voi hakeutua kotimaisten yhteistyösopimusten ja kansainvälisten vaihtosopimusten puitteissa opiskelemaan joko Vaasan
muihin korkeakouluyksiköihin, muihin yliopistoihin tai valtakunnallisiin verkostoyliopistoihin.
Muualla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon on aina syytä neuvotella etukäteen oman ainelaitoksen ja tiedekunnan
opintosihteerin kanssa.
1. Sivuaineopiskelu omassa yliopistossa
Omassa tiedekunnassa suoritettavien pääaineopintojen lisäksi opiskelijat voivat suorittaa sivuaineopintoja muissa tiedekunnissa.
Tiedekuntien tarjoamista opinnoista saa tarkempaa tietoa opinto-oppaista, internetistä sekä tiedekuntien opintoneuvonnasta.
Oppiainepohjaisen opetuksen lisäksi tiedekunnat järjestävät ja koordinoivat monitieteisiä opintokokonaisuuksia, jotka voi sisällyttää
tutkintoon sivuaineen asemassa. Opintokokonaisuuksien tarkemmat tiedot löytyvät kokonaisuudesta vastaavan tiedekunnan opintooppaasta. Lisätietoja sivuaineopiskelusta saa sivuaineoppaasta (lipas.uwasa.fi/opintotsto/sivuaineopas.html) ja opintosihteeriltä.
Seuraavassa esitellään muiden tiedekuntien oppiaineet.
Humanistinen tiedekunta
• englannin kieli
• nykysuomi
• ruotsin kieli/pohjoismaiset kielet
• saksan kieli ja kirjallisuus
• viestintätieteet
• kulttuurienvälinen viestintä
• monikielisyys
• ranskan kieli
• Suomen kirjallisuus
• terminologiaoppi ja tekninen viestintä
• tulkkaus
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• venäjän kieli
Kauppatieteellinen tiedekunta
• kansantaloustiede
• liiketaloustiede: johtaminen ja organisaatiot
• liiketaloustiede: laskentatoimi ja rahoitus
• liiketaloustiede: markkinointi
• talousoikeus
Teknillinen tiedekunta
• automaatiotekniikka
• sähkötekniikka
• tietoliikennetekniikka
• tietotekniikka
• tuotantotalous
• matematiikka
• talousmatematiikka
• tilastotiede
• fysiikka
• materiaalitekniikka

2. Avoimen yliopiston ja Kesäyliopiston tarjoamat opinnot
Tiedekuntien opetustarjonnan lisäksi Avoin yliopisto ja Kesäyliopisto järjestävät avoimena yliopisto-opetuksena sekä Vaasan
yliopiston tiedekuntien että muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten
mukaiset kurssit ovat ilman eri sopimista luettavissa hyväksi tutkintoon, mutta muiden yliopistojen opintojen korvaavuudesta tai
sisällyttämisestä tutkintoon on aina syytä sopia etukäteen oman tiedekunnan opintoneuvonnasta vastaavan henkilön kanssa.
Tarkempia tietoja käytännöistä saa opintosihteeriltä.
Tiedot opetustarjonnasta löytyvät Avoimen yliopiston ja Kesäyliopiston oppaista, joita saa ko. toimipaikkojen opiskelijapalveluiden
lisäksi Vaasan yliopiston opiskelijakansliasta tai internetistä (http://lipas.uwasa.fi/avoin ja http://www.vaasankesayliopisto.fi).

3. Yhteistyösopimukset
Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden JOO-sopimuksessa, joka antaa tutkinto-opiskelijoille
mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Opinto-oikeutta haettaessa noudatetaan
vastaanottavan yliopiston hakumenettelyä. Joustavan opinto-oikeuden hakemista koskevat ohjeet, tietoa yliopistojen opintotarjonnasta
sekä hakulomake löytyvät JOOPAS-verkkopalvelusta (http://www.joopas.fi). Kaikkien JOO-opiskelijaksi hakevien on haettava opintosihteeriltä puoltolauselma hakemukseen. Hakemukseen on liitettävä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), opintorekisteriote
sekä kuvaus haettujen opintojen sisällöstä. Opinto-oikeutta voidaan puoltaa sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla kotiyliopistossa,
mutta jotka soveltuvat osaksi opiskelijan tutkintoa, joko sivuaineena tai muina opintoina.
Vaasan yliopistolla on yhteistyösopimus myös Vaasassa toimivien korkeakouluyksiköiden kanssa. Lisäksi yliopisto on mukana
useissa yliopisto-verkostoissa: Rural Studies -yliopistoverkosto, Matkailualan verkostoyliopisto, Viestintätie-teiden yliopistoverkosto,
KIT - kieliteknologian opetuksen verkosto, Semiotiikan verkostoyliopisto, Tulevaisuudentutkimuksen Verkosto-Akatemia sekä Venäjän
ja Itä-Euroopan valtakunnallinen yliopistoverkosto.
Yhteistyösopimuksista ja käytännöistä tarkemmin on sivuaineoppaassa lipas.uwasa.fi/opintotsto/sivuaineopas.html.

Opiskelu ulkomailla
Ulkomailla opiskelu antaa mahdollisuuden valmistautua eri kulttuurien kohtaamiseen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, kehittää
kieli- ja viestintätaitoja. Myös työnantajat arvostavat kansainvälistä kokemusta. Vaasan yliopistossa kirjoilla oleva opiskelija voi
hakeutua opiskelemaan ulkomaille joko yliopiston solmimien vaihtosopimusten puitteissa tai omatoimisesti nk. freemoverina.
Vaihtoon voi hakeutua kerran kunkin vaihto-ohjelman kautta. Tällä hetkellä joka neljäs Vaasan yliopiston opiskelija suorittaa osan
opinnoistaan ulkomailla ja Vaasan yliopisto pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle halukkaalle mahdollisuuden ulkomailla
opiskeluun.
Ulkomailla opiskeltaessa opiskelija on oikeutettu samoihin opintososiaalisiin etuihin kuin kotimaassakin (opintoraha, asumislisä ja
valtion takaama opintolaina). Niiden lisäksi myönnetään erillinen matka-apuraha, jonka suuruus vaihtelee mm. vaihto-ohjelmista,
vaihto-opiskelun pituudesta ja kohdemaasta riippuen. Lukuvuonna 2004–2005 matka-apuraha oli 630–1300 euroa.
Ulkomailla suoritetut opinnot tulisi voida sisällyttää tai korvata osaksi opiskelijan kotimaista tutkintoa. Siksi ulkomaille lähtöä
suunnittelevan kannattaa sopia laitoksen kanssa opintojen hyväksilukemisesta sekä keskustella asiasta tiedekunnan
opintoneuvonnasta vastaavan henkilön kanssa (Learning Agreement -opintosuunnitelma).
Vaihto-ohjelmien hakuaika päättyy vuosittain yleensä tammikuussa. Vaihtoyliopistojen opinto-tarjontaan kannattaa tutustua hyvissä
ajoin ennen hakuajan päättymistä ja selvittää mm. opetuskieli. Jos opiskelija hankkii opiskelupaikan itsenäisesti nk. freemoverina,
hänen on otettava selvää mm. vastaanottavan korkeakoulun pääsyvaatimuksista, kielitaitovaatimuksista sekä rahoituksen ja asunnon
järjestymisestä. Valmisteluille on varattava riittävästi aikaa, sillä yksityiskohtaisten tietojen ja tarvittavien asiakirjojen hankinta vievät
aikansa.
Perustietojen ja yliopistojen osoitteiden hankintaa varten on olemassa runsaasti hakuteoksia sekä maa- ja aluekohtaisia oppaita.
Erilaisista lähdeteoksista löytyvät korkeakoulujen perustiedot, mutta yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi pitää yleensä ottaa
yhteyttä suoraan kyseiseen korkeakouluun sekä mahdollisesti asianomaisen maan lähetystöön tai kulttuuri-instituuttiin. Erilaisia
tietokantoja ja hakupalveluja kannattaa käyttää hyväksi. Korkeakoulujen www-sivut toimivat erittäin hyvinä tiedonlähteinä.
Kansainvälisillä palveluilla on opinto-oppaita lähes kaikista yliopiston vaihtokorkeakouluista ja jonkin verran yleistä materiaalia.
Oppaita löytyy sekä info-huoneesta Tritonian 1. kerroksesta että kansainvälisten asioiden suunnittelijalta.
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Tietoja opiskelumahdollisuuksista eri maissa, linkkejä ulkomaisiin korkeakouluihin sekä omiin vaihtoyliopistoihin löytyy www-osoitteesta: lipas.uwasa.fi/kv-asiat/. Samasta osoitteesta löytyvät “Opiskelu ulkomailla” -opas, hakulomakkeet sekä “Kokemuksia
ulkomailla” -oppaita, jotka koostuvat vaihdossa olleiden matkaraporteista.
Lisätietoja ja ohjeistusta ulkomailla opiskelusta saa kansainvälisten asioiden suunnittelija Nina Seliniltä (Luotsin 1 krs, huone 131).

Kansainväliset opiskelijavaihto-ohjelmat
Vaasan yliopiston opiskelija voi hakeutua vaihtoon seuraavien kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta: Nordplus, Sokrates/Erasmus
sekä kahdenväliset opiskelijavaihtosopimukset. Opiskelija voi hakeutua ulkomaille opiskelemaan tai harjoitteluun myös mm. erilaisten
stipendiohjelmien tai kansainvälisten harjoittelijavaihtojen kautta.
Nordplus vaihto-ohjelma suuntautuu Pohjoismaihin ja koostuu ainekohtaisista verkostoista, joista Vaasan yliopisto on mukana
seuraavissa: Finplus (suomen kieli), Kvarkenbron (Merenkurkun vaihto), Nordliks (pohjoismaiset kielet), Nordlys (verkostomattomat &
tieteidenvälinen liikkuvuus), Nordplus-nätverk i stats-kunskap (yhteiskuntatieteet), Nordtek (tekniikka), Norek (kauppatiede).
Sokrates/Erasmus on Euroopan unionin koulutusohjelma, jossa opiskelijavaihto suuntautuu Euroopan maihin. Näiden lisäksi Vaasan
yliopisto on solminut kahdenvälisiä sopimuksia eri yliopistojen kanssa Australiassa, Chilessä, Etelä-Koreassa, Kanadassa, Kiinassa,
Meksikossa, Thaimaassa, Ukrainassa ja Yhdysvalloissa.
Lisätietoja opiskelijavaihto-ohjelmista ja stipendiohjelmista löytyy kansainvälisten asioiden www-sivuilta: lipas.uwasa.fi/kv-asiat.
Harjoittelusta ja työskentelystä ulkomailla saa tietoja Vaasan yliopiston Työelämäpalveluista sekä AIESEC:sta, joka on
kansainvälinen harjoittelua järjestävä organisaatio.

Muut opiskelijapalvelut
Tiedekirjasto
Tritoniassa sijaitseva Vaasan tiedekirjasto on Vaasan yliopiston, Åbo Akademi i Vasan ja Svenska handelshögskolanin Vaasan
yksikön yhteinen kirjasto. Tiedekirjastosta voi lainata kurssikirjoja ja opintoja tukevaa tieteellistä kirjallisuutta. Kokoelmiin sisältyy
erityisesti kolmen yliopiston eri koulutusalojen kirjallisuutta sekä hakuteoksia, virallisjulkaisuja, sanakirjoja ja muita tiedonhaun
apuneuvoja. Kirjastoon tulee yli 1000 aikakaus- ja sanomalehteä. Kasvava osa kirjaston aineistosta, erityisesti lehdistä ja
hakuteoksista, on saatavissa verkkojulkaisuina www:stä.
Tiedekirjastossa ja Oppimiskeskuksessa on opiskelijoiden käytössä ryhmätyötiloja, atk-luokkia, av- ja multimediatiloja,
tutkijanpaikkoja sekä runsaasti lukupaikkoja, joista osa on varustettu tietokoneilla. Lukusaleissa voi työskennellä kirjaston
aukioloajan ulkopuolellakin.
Tiedekirjasto järjestää lukukausien aikana koulutusta kirjaston käyttöön ja tiedonhankintaan. Koulutuksiin osallistuminen on
suositeltavaa sujuvan opiskelun takaamiseksi. Tarkemmat tiedot koulutuksista ja aikatauluista osoitteesta www.tritonia.fi kohdasta
palvelut (Käyttäjäkoulutus). Tiedot aukioloajoista, lainaamisesta, kaukolainoista, tietopalvelusta, sähköisistä ja muista kokoelmista,
EU-kokoelmasta, kirjaston järjestämästä koulutuksesta jne. kannattaa tarkistaa kirjaston www-sivuilta: www.tritonia.fi. Sivuilta pääsee
kirjaston tietokantaan Triaan, jonka avulla voi helposti itse uudistaa lainansa ja tehdä varauksia.
Yhteystiedot:
• Lainaus: puh. (06) 324 8201, loans@tritonia.fi
• Kaukopalvelu: puh. (06) 324 8228, ill@tritonia.fi
• Neuvonta:
• yhteiskuntatieteet, hoitotiede, EU-kokoelma, puh.(06) 324 8431
• humanistiset tieteet, kasvatustiede, psykologia, puh.(06) 324 8657
• taloustieteet, tekniikka, luonnontieteet, puh.(06) 324 8666

Oppimiskeskus
Tritoniassa sijaitseva Oppimiskeskus on Vaasan yliopiston, Åbo Akademi i Vasan ja Svenska handelshögskolanin yhteinen
opetuksen kehittämiskeskus, jossa kehitetään ja tarjotaan uudenlaisia opiskelu- ja opetustapoja. Oppimiskeskus kehittää
verkkoopetusta yhdessä ainelaitosten kanssa sekä tarjoaa tukea ja neuvontaa verkko-opiskelussa ja tiedonhaussa yhdessä
tiedekirjaston kanssa. Vuoden 2005 alusta vaasalaiset ammattikorkeakoulut (VAMK ja SYH) tulivat asteittain mukaan
oppimiskeskusyhteistyöhön.
Vaasan yliopiston tavoitteena on monipuolistaa opintoja tietoverkkojen ja uusien opiskelutekniikoiden avulla. Oppimiskeskuksen
kotisivuilta (oppimiskeskus.tritonia.fi) löytyy verkko-opiskelua tukevaa aineistoa, linkkejä opiskelijoiden verkkotyökaluihin.
Oppimiskeskuksen sivujen kautta pääsee kirjautumaan Vaasan yliopistossa käytössä oleviin verkko-oppimisympäristöihin.
Opiskelijoille suunnatut palvelut pähkinänkuoressa:
• Ajanmukaiset tilat ja tekniikka:
Oppi-mis-keskuksen tilat Tritonian 3. kerroksessa ovat opiskelijoiden käytössä. Käytettävissä ovat itseopiskeluluokka,
ryhmätyöhuoneita, opetusluokka, multimedia-stu-dio ja videoneuvotteluhuone. Koko Trito-nia on rakennettu opiskelua, opetusta ja tutkimusta palvelevaksi moderniksi oppi-miskeskukseksi, jossa on paljon luku- tai työskentelypaikkoja. Tilojen käytöstä ja va-raamisesta lisätietoa saa Oppimiskeskuksen kotisivuilta.
• Verkko-opiskelun tekninen tuki:
verkko-opiskelussa käytetetään WebCT ja Moodle -oppimisympäristöjä. Jos salasanojen tai muun teknisen puolen kanssa tulee
ongelmia, ota yhteyttä atk-suunnittelija Timo Saloseen (yhteystiedot: huone K319 tai webct@uwasa.fi).
• Verkko-opintoneuvonta:
Vaasan yliopiston järjestämät verkkokurssit ovat tutkintovaatimusten mukaisia kursseja, jotka järjestetään joko osittain tai kokonaan
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verkkoympäristössä. Opintoja koskeviin kysymyksiin vastaavat tiedekuntien ja laitosten opintoneuvonnasta vastaavat henkilöt.
• Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssi: Oppimiskeskus ja Vaasan yliopiston opiske-lijapalvelut tarjoavat yhdessä Oulun avoimen
yliopiston kanssa uusille opiskelijoille suunnatun verkkokurssin Akateemiset opis-kelutaidot. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa
opiskelijat verkko-opiskeluun ja toimia yliopisto-opiskeluun johdattavana kurs-sina. Oppimiskeskus järjestää koulutusta kurssilla
käytössä olevaan Optima-oppimis-ympäristöön.
• Informaatiolukutaidon koulutus:
Oppimiskeskus järjestää yhteistyössä laitosten ja tiedekirjaston kanssa teemapäiviä seminaari- ja pro gradu -tutkielmaa kirjoitta-ville
opiskelijoille.
• Opiskelijoiden Oppimiskeskuspäivä / GO-päivä: Oppimiskeskuksella on avoimet ovet, erilaisia tapahtumia ja ajankohtaisia luentoja
verkko-opiskeluun liittyvistä aiheista.
Lisätietoja saa osoitteesta http://oppimiskeskus.tritonia.fi.

Työelämäpalvelut
Vaasan yliopiston työelämäpalvelut opastaa opiskelijoita työnhaussa ja urasuunnittelussa, välittää työtilaisuuksia ja järjestää
työelämään val-men-tavia ryhmäohjaustilaisuuksia, kursseja sekä tapahtumia. Neuvontaa annetaan heti opintojen alusta lähtien sekä
henkilökohtaisesti että erilaisissa ryhmäohjaus-tilaisuuksissa ja luennoilla.
Tietoa työpaikoista sekä Viestintä- ja työelämäpalveluiden tilaisuuksista ja tapahtumista saa parhaiten uutisryhmistä ja
ilmoitustauluilta sekä liittymällä työelämäpalveluiden internet-sivujen kautta sähköpostilistalle. Materiaalia, mm. esitteitä työelämästä
ja työllistymisestä, löytyy Tritonian 1. kerroksen studia-infohuoneessa. Tarvittaessa voit käyttää työvoimakonsultin palveluita. Hän
antaa opastusta mm. työnhaussa sekä muissa työvoima-toimiston palveluissa. Työvoimakonsultin tavoitaa Vaasan
Työvoimatoimistosta, os. Wolffintie 35 b.
Viestintä- ja työelämäpalveluiden uutisryhmät: uwasa.rekry (koulutus- ja työpaikkailmoitukset), uwasa.it-rekry (it-alan
työpaikkailmoitukset) sekä www-sivut: lipas.uwasa.fi/rekryt/.
Yhteystiedot: Luotsin 1. kerros, suunnittelija Sami Ilomäki (sami.ilomaki@uwasa.fi, puh.(06) 324 8394).

Suomen virtuaaliyliopisto
Suomen virtuaaliyliopisto (SVY) on Suomen yliopistojen muodostama yhteistyöverkosto, joka edistää ja kehittää yliopistojen
verkostotoimintaa. Virtuaaliyliopiston opiskelijapalvelut ovat keskitetysti saatavilla SVY:n kotisivujen (www.virtuaaliyliopisto.fi)
Opiskelun palvelut -profiilista. Portaali tarjoaa yliopistojen opintojen ohjauksen verkkopalveluita, www-tieto-varantoja, tietoa verkkoopinnoista sekä tieteenalojen verkostojen palveluita. Opiskelijalle virtuaaliyliopisto tarkoittaa entistä joustavampia mahdollisuuksia
opiskella verkon kautta. Opiskelijat voivat osallistua oman yliopiston verkkokurssien lisäksi muiden yliopistojen verkkokursseille tai
yliopistojen välisten tie-teenalaverkostojen tuottamille kursseille. Verkko-opintojen oppaasta löydät tietoa siitä, miten hakeutua SVY:n
portaalin kurssitarjonnasta löytyville kursseille. Oppaassa on myös yleisempää tietoa verkko- ja monimuoto-opiskelun käytännöistä
sekä opiskelua tukevista verkkopalveluista.
VY tarjoaa opiskelun ja oppimistaitojen ohjauspalveluja. Valtakunnallisten JOO-opintojen tueksi on luotu joustavan opinto-oikeuden
informaatiopalvelu JOOPAS. SVY:n esit-telemiä tietovarantoja ja verkkopalveluita ovat mm. Akateeminen kohtauspaikka - vuorovaikutuk-sellinen yhteisöfoorumi verkko-opiskelukokemusten vaihtamiseen (www.virtuaaliyliopisto.fi/kohtauspaikka), Kansallinen Nellitiedonhakuportaali (www.lib.helsinki.fi/finelib/portaali) sekä Menetelmäopetuksen tieto-varanto MOTV
(www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus).
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