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Orientoivat opinnot
(aik. Akateemiset opiskelutaidot)

Opintojaksokuvaukset
■ Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Personal Study Plan (PSP)
Koodi ja laajuus: OPIS0001, 1 op / 0,5 ov
Ajoitus: HTK-opintojen aikana.
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 HOPS palvelee ja edistää opintojen
käynnistymistä.
Suoritustapa: Osallistuminen orientaatiopäivien
ohjelmaan sekä HOPS-koulutuksiin. Opintosuunnitelma esitellään oman pääaineen HOPSvastaavalle, 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: www.uwasa.fi/hallintotieteet/
opiskelu/hops/.

■ 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. Aineistot ja kurssitehtävät
verkossa, Lähiopetuksena kaksi pakollista työpajaa, joissa tiedonhakutehtäviä sekä tiedonhaun
testi. Ennen kurssin alkua riittävät tiedonhaun
taidot omaavat opiskelijat voivat osallistua lähtötasotestaukseen, jonka hyväksytty suorittaminen korvaa koko tiedonhaku ja informaatiolukutaito I -kurssisuorituksen.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettajat: Tiedekirjaston informaatikot
(usered@tritonia.fi).

■ Oppiminen
Learning
Koodi ja laajuus: OPIS0003, 2 op / 1 ov
Ajoitus: I vuoden syyslukukausi.
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa omat opiskelutaidot ja -valmiudet sekä pystyy arvioimaan ja kehittämään niitä
entistä tehokkaammiksi ja monipuolisemmiksi.
Opiskelutaitojen kehittyessä opiskelijan itsetuntemus ja itseohjautuvuus opintojen suhteen
lisääntyvät. Opintojakso perehdyttää opiskelijan akateemiseen tiedeyhteisöön, hänen rooliinsa
sen jäsenenä ja oman tieteenalan erityispiirteisiin.
Jakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät val-
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miudet verkko-opiskeluun ja www-pohjaisen
oppimisympäristön käyttöön.
Sisältö: Verkossa suoritettava opintojakso jakaantuu kahteen moduuliin. Leirituli-moduuli
tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun
tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Oppiminen-moduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omia opiskeluun liittyviä toimintatapojaan, johdattelee pohtimaan omaa oppimista ja opiskelutaitoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.
Toteutus ja työtavat: Opintojakso toteutetaan
verkko-opetuksena www-oppimisympäristössä.
Opintojakso suoritetaan perehtymällä oppimateriaaliin, suorittamalla oppimistehtävät ja lopputehtävä sekä osallistumalla verkossa käytäviin,
tuutoreiden ohjaamiin teemakeskusteluihin. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan
verkkotuutoroinnilla.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Koko oppimateriaali on verkossa. Oppimateriaali on laadittu kokonaisuudeksi, jossa on myös ulkoisia
linkkejä sekä lähdemateriaaliluettelo ja muuta
lisätietoa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Suoritus arvioidaan oppimistehtävien ja verkkokeskusteluun
osallistumiseen perustuen.
Vastuuhenkilöt: Opiskelijapalvelut ja Oulun
yliopiston Avoin yliopisto.
Lisätiedot: Jakso liittyy kiinteästi Tiedekirjaston
järjestämään Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I -jaksoon. Opintojakso on osa Oulun yliopiston Avoimen 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 sisällös-

tä), 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 arvioinnista ja tiedon
eettisestä käytöstä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin.
Suoritustapa: Johdantoluento, kurssitehtävät
verkossa. Verkkokurssin johdantoluennolla
läsnäolovelvollisuus.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettajat: Tiedekirjaston informaatikot
(usered@tritonia.fi).
Lisätiedot: Gradun tekijöille on lisäksi tarjolla
tvt-tukea Oppimiskeskuksessa.

Vapaasti valittavat opinnot
■ Kansainväliset opiskeluvalmiudet
Academic Skills for International Studies Abroad
Koodi ja laajuus: OPIS0010, 1 op/ 0,5 ov
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tarjota
kansainvälistymisjaksolle lähtevälle opiskelijalle mahdollisimman laadukkaat ja laajat ohjausja neuvontapalvelut ennen ulkomaille lähtöä sekä
sieltä palatessa. Käytännössä tämä tarkoittaa
opiskelijan opastamista opintoasioissa ja opintosuunnitelman laatimisessa, valmistamista kohtaamaan uusi kulttuuri ja sen mukanaan tuomat
haasteet ja vaikeudet, tuoda aiemmin ko. kohteissa opiskelleiden kokemukset pienryhmissä
esille ja tarjota mahdollisuus kokemusten vaihtoon ja verkostoitumiseen ennen vaihdon alkamista. Takaisin kotiyliopistoon palatessa tavoitteena on ohjata opiskelijaa opintojen hyväksilukemisessa sekä tukea sopeutumisprosessissa.
Sisältö: Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin:
1. Tekninen orientaatio ohjaa opiskelijaa kansainvälisen opiskelun hakuprosessissa käytännön asioissa sen jälkeen kun vaihtopaikka
on varmistunut mm. lupa-asiat, terveyden-
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hoito, vakuutukset, opintosuunnitelman laatiminen tiedekuntakohtaisesti, opintososiaaliset edut ulkomailla. Käydään läpi
myös opiskelijan vaihtoon liittyvät oikeudet
ja velvollisuudet.
2. Kulttuuriorientaatio valmistaa opiskelijaa
kohtaamaan uudessa ympäristössä eteen tulevia asioita. Osana kulttuuriorientaatiota
järjestetään maakohtaiset workshopit.
3. Paluuorientaatiossa käsitellään ja puretaan
kansainvälistymisjakson kokemuksia vertaisryhmäkeskustelussa ja tiedekuntakohtaisesti
opastetaan opintojen hyväksilukuprosessissa.
Ajoitus: Opintojakson eri moduulit järjestetään
lukuvuoden aikana seuraavasti: Tekninen orientaatio ja kulttuuriorientaatio järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään orientaatiot on tarkoitettu syys-/ talvilukukaudeksi
vaihtoon lähteville ja syksyn orientaatiot on tarkoitettu kevät-/ kesälukukaudeksi vaihtoon lähteville. Paluuorientaatio järjestetään kahdesti
vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Suoritustapa: Aktiivinen läsnäolo kaikissa kolmessa moduulissa. Kirjallisen matkaraportin ja
muiden vaadittavien dokumenttien palauttaminen.
Arviointi: Hyväksytty/ hylätty.
Pakollisuus: Pakollinen kaikkien Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville sekä Vaasan yliopiston freemover matkaapurahaa saaneille.
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Vastuuorganisaatio: Kansainväliset asiat.
Opintojakso toteutetaan yhteistyössä tiedekuntien opintoneuvojien ja opintosihteereiden kanssa.

