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Uusien opiskelijoiden orientoituminen
yliopisto-opiskeluun
Yliopisto-opiskelijalta vaadittavia taitoja
ovat mm. kyky loogiseen ajatteluun, järjestelmällisen tiedonhankinnan taidot ja valmius uusien tietokokonaisuuksien tuottamiseen
ja esittämiseen. Muista ottaa vastuu omasta
oppimisestasi ja sen laadullisuudesta, arvioi
omaa oppimistasi, keskustele ja kommunikoi,
ajattele kriittisesti, arvioi ja sovella.
Tiedekunnan uudet opiskelijat aloittavat
opintonsa opintojaksolla Johdatus yliopistoopiskeluun (OPIS0006, 2 op). Jakso on osa
HTK-tutkinnon orientoivia opintoja. Yliopisto, tiedekunta sekä ylioppilaskunta järjestävät uusille opiskelijoille orientaatiopäiviä, joihin opiskelijoiden edellytetään osallistuvan aktiivisesti. Päivien tarkoituksena on
taata opintojen sujuva käynnistyminen sekä
integroituminen omaan tiedekuntaan ja opiskelijayhteisöön. Tällöin tutustutaan omaan
tieteenalaan, opetus- ja opiskelukäytäntöihin, yliopisto-opiskeluun sekä opiskeluympäristöön. Osana opintojaksoa opiskelijan
tulee laatia opiskelupäiväkirja ensimmäisen
lukuvuoden aikana.

Ohjeita opiskelupäiväkirjan laadintaan
Opiskelupäiväkirja on oman oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline. Sen tarkoituksena on auttaa muodostamaan henkilökohtainen näkökulma opittuihin asioihin. Pyri
keskittymään oppimiseen ja kiinnostaviin asioihin. Päiväkirjan avulla voit kuvata kokemusmaailmaasi ja tunnistaa oppimisen vahvuuksia ja heikkouksia. Sen tarkoituksena on
toimia arvioinnin tukena ja ideoiden tallentajana sekä edistää reflektointia siitä, mitä ja
miten olet oppinut.
Mitä opiskelupäiväkirja voi sisältää:
• Mitä asioita arvostat yliopisto-opinnoissa
ja -tutkinnossa?

• Miksi olet lähtenyt opiskelemaan juuri
tätä tieteenalaa?
• Omat opiskelutaidot ja -tottumukset: tapasi opiskella?
• Mitä olet tai et ole oppinut, mitä vielä pitäisi opiskella ja oppia?
• Mitä ovat oppimisen esteet omalla kohdallasi?
• Oman ajankäytön suunnittelu, seuranta ja
hallinta?
• Omien tavoitteiden, toteutusten, palautteiden ja uusien tavoitteiden kirjaaminen.
• Missä asiassa tarvitsen vielä tukea ja ohjausta, mistä asiasta haluaisin vielä lisätietoa?
• Askarruttavia kysymyksiä, ideoita, ajatuksia, palautetta ja kommentteja?
• Pitkän tähtäimen opiskelutavoitteet ja
-suunnitelmat?
• Summa summarum: vapaamuotoinen päiväkirja oppimisesta sekä yhteenvetoa tärkeistä oppimiskokemuksista ensimmäisen
lukuvuoden aikana.
Opiskelupäiväkirjan kirjoittaminen on hyvä
tapa kehittää valmiuksiaan myös tekstin
tuottajana. Sinällään päiväkirjan muoto ei
ole oleellinen tekijä, vaan oleellisin on sisältö. Opiskelupäiväkirja on henkilökohtainen
tuotos, joten päiväkirja on hyvä silloin kun
sillä on ollut merkitystä kirjoittajalle. Opiskelupäiväkirjan suositeltava laajuus on noin
5–10 sivua. Syksyllä 2007 aloittavien opiskelijoiden tulee palauttaa opiskelupäiväkirja
opintopäällikölle viimeistään 30.5.2008.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma
(HOPS)
Tutkintorakenne ja -vaatimukset ohjaavat
keskeisesti opiskelua. Jokainen opiskelija
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suorittaa opintoja kuitenkin omalla tavallaan. Henkilökohtainen opintosuunnitelma
eli HOPS voidaan nähdä henkilökohtaisena
sovitelmana tutkintovaatimuksista. Opintosuunnitelmassa opiskelijan kannattaa ottaa
huomioon omat henkilökohtaiset lähtökohdat ja tavoitteet. Tavoitteena on, että opiskelija pohtii omia tulevaisuudennäkymiään, mitä
opinnoiltaan tiedekunnassa odottaa, minkälaisista aihepiireistä tai asiakokonaisuuksista
on kiinnostunut ja mihin mahdollisesti haluaa erikoistua.
HOPS on opintojen suunnittelun väline, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan opintojen kokonaisuus sisällöllisesti,
aikataulullisesti ja suoritustavoiltaan. HOPSilla jäsennetään opintoja ja tehdään opintoihin liittyviä valintoja näkyviksi. Sen avulla pystyy tekemään tarkoituksenmukaisempia valintoja ja välttämään opintojen päällekkäisyyksiä.
HOPSin laatiminen, opintojen suorittaminen
ja valintojen tekeminen ovat opiskelijan vastuulla. Valintoja tehdessä kannattaa muistaa,
ettei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan että tavoitteet voi saavuttaa monella tavalla. HOPS on tarkoituksenmukaista
tehdä sillä tarkkuudella kuin kykenee. HOPS
on joustava; se ei sido myöhempiä ratkaisuja ja sitä voi täydentää ja muuttaa. Suunnitelman tulisi sisältää sisällöllisen pohdinnan
lisäksi karkea arvio siitä, miten aikoo opintonsa ajoittaa ja missä ajassa tutkinto on tarkoitus suorittaa. HOPSissa voi myös miettiä,
missä vaiheessa mahdollinen opiskelijavaihto olisi opintojen kannalta tarkoituksenmukaista.
Opiskelija saa tukea opintojen suunnitteluun
koko opintojen ajan oppiaineiden opettajilta
(opintojen sisällölliset kysymykset) sekä opintopäälliköltä (tutkinnon rakenne). Pääaineiden HOPS-vastaavat, HOPS-lomake sekä lisätietoja löytyvät osoitteesta: www.uwasa.fi/
hallintotieteet/opiskelu/hops/. Opiskelija voi
käyttää tiedekunnan HOPS-lomaketta suunnittelun apuna ja sitä voi muokata tarpeen
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mukaan. Lukuvuoden 2007–08 aikana on
tarkoitus ottaa käyttöön WebOodin eHOPSjärjestelmä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin
lukuvuoden aikana.
HOPSin laadinta sisältyy HTK-tutkinnon
orientoiviin opintoihin. Hyväksymismenettely etenee siten, että opiskelija esittelee suunnitelmansa ensin pääaineen HOPS-vastaavalle,
jonka kanssa keskustellaan pääaineopinnoista ja niiden suorittamisesta. Tämän jälkeen
suunnitelma toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle, jolla on vastuu tutkinnon rakenteesta. Opintopäällikkö vastaa myös suorituksen rekisteröinnistä. Syksyllä 2007 aloittavien opiskelijoiden tulee hyväksyttää HOPS
sen jälkeen kun pääaine on vahvistettu.
Myös muita kuin uusia opiskelijoita kannustetaan laatimaan HOPS opintojensa tueksi.
Jos opiskelija aikoo siirtyä uuden tutkintojärjestelmän mukaisiin opintoihin, on hänen
laadittava HOPS siirtymislomakkeen liitteeksi. HOPS on myös mm. sivuaineopintopuoltojen edellytys.

