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Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittautuminen ja
opintojen suorittaminen

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOILLE JA TENTTEIHIN

Tiedekuntien opintojaksoille tulee ilmoittautua WebOodissa hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen
opetuksen alkamista. Lisäksi joillekin opintojaksoille voi olla ennakkoilmoittautuminen (tästä mainitaan
opintojaksokuvauksessa ja Lukkari-järjestelmässä). Kielipalvelut-yksikön opintojaksoille ilmoittaudutaan kol-
me kertaa vuodessa, lisätietoja Kielipalvelut-yksikön verkkosivuilta. Avoimen yliopiston opintojaksoille, jotka
ovat maksuttomia tutkinto-opiskelijoille, ilmoittaudutaan WebOodissa. Muihin avoimen yliopiston opintoihin
ja kokonaisuuksiin ilmoittaudutaan ILPA-järjestelmässä. Opintojaksolle ilmoittautuminen tulee peruuttaa,
mikäli opintojaksoa ei suoritakaan.

Myös keskitetysti järjestettäviin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodi-järjestelmään, viimeistään 5 päivää
ennen tenttiä. Luentojen yhteydessä järjestettävien tenttien, välikokeiden ja muiden suoritusmahdollisuuksien
ilmoittautumisesta kerrotaan ko. opintojaksolla. Tarkempia ohjeita tenteistä ja ohjeita tenttitilaisuutta varten
on verkossa http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/exams/. Tentteihin liittyvissä erityisky-
symyksissä tulee kääntyä etukäteen Opiskelijapalveluiden (Luotsi-rakennus) puoleen.

Vaasan yliopistolla on käytössä myös sähköinen tenttipalvelu. Sähköisinä tentteinä voi suorittaa sekä taval-
lisia tenttejä että kypsyysnäytteitä. Sähköisen tenttimisen mahdollisuuksista kerrotaan opintojaksoilla, joissa
on ko. mahdollisuus. Lisätietoja http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/e-exam/.

Mikäli opiskelija haluaa osallistua kahteen tenttiin samanaikaisesti, on hänen saatava kirjallinen puolto
opiskelun ja opetuksen lähipalveluista. Teknillisessä tiedekunnassa puollon voi saada toimittamalla sähköpos-
titse seuraavat tiedot Fabriikin opiskelun ja opetuksen lähipalveluihin: Tenttijän nimi, opiskelijanumero, tentin
päivämäärä, tenttien nimet ja koodit sekä perustelut kahteen tenttiin osallistumiselle (viimeistään 5 päivää
ennen tenttiä). Puollon voi myös halutessaan saada täyttämällä kahteen tenttiin ilmoittautumislomakkeen ja
liittämällä sen liitteeksi perustelut kahteen tenttiin osallistumiseen ja toimittamalla nämä Fabriikin opiskelun
ja opetuksen lähipalveluihin (viimeistään 5 päivää ennen tenttiä). Huom. tenttiaika on yleensä 3 tuntia. Puolle-
tut tentit järjestetään molemmat opiskelijalle samaan saliin.

OSALLISTUMINEN OPETUKSEEN JA OPINTOJEN SUORITTAMINEN

Opintojaksojen pakollisista suorituksista ja pakollisesta osallistumisesta lähiopetukseen ilmoitetaan opintojak-
sokuvauksissa (suoritustavat/arviointimenetelmät). Ensimmäisellä luennolla opettajat antavat yleensä opinto-
jaksoon liittyvää keskeistä tietoa, joten ensimmäiselle luennolle osallistuminen voi olla välttämätöntä opinto-
jakson suorittamiseksi. Viimeisellä luennolla voidaan kerrata opintojakson asioita, antaa tarkempia tietoja ten-
tistä ja kerätä palautetta. Opintojakson materiaali jaetaan yleensä luennoilla tai verkon kautta (esim. Moodle-
oppimisympäristö).

Opintojakson kaikki eri osiot/osasuoritukset on pääsääntöisesti tehtävä samana lukuvuonna/ järjestämiskerta-
na. Mikäli opintojaksosta kirjataan opiskelijarekisteriin opiskelijan tietoihin näkyville opintojakson osasuori-
tuksia, voi opiskelija tehdä osasuorituksia myös muina vuosina (lähivuodet) ohjeistuksen mukaisesti.

Opintosuoritukset arvostellaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Hyväksytyistä opintosuorituksista voidaan lisäksi
antaa arvosana viisiportaisen asteikon mukaan, jossa 5 = erinomainen, 4 = erittäin hyvä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttä-
vä ja 1 = välttävä. Tarkemmin opintosuoritusten arvostelusta ja rekisteröinnistä on kerrottu
http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/grading/. Opintosuoritusten tulokset on julkistettava
opetusperiodien aikana 30 päivän kuluessa suorituspäivästä.

Kirjallisten töiden (harjoitustöiden, raporttien ja opinnäytetöiden) laadinnassa tulee noudattaa tiedekunnan
kirjoitusohjeita http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/technology/.

Opiskelussa tulee noudattaa Perustutkintojen opintosuoritusten arvostelua ja tenttien järjestämistä koskevia
ohjeita sekä Opiskelun pelisääntöjä http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/rights/regulations/.
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Opintojen suorittaminen muissa yliopistoissa
Tutkintoon on mahdollista sisällyttää myös muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa suoritettuja opintoja. Yliopis-
tot ovat solmineet ns. JOO-sopimuksen joustavasta opiskeluoikeudesta ja se mukaisesti opiskelijoiden on mah-
dollista suorittaa sivuaineopintoja tai yksittäisiä opintojaksoja muissa yliopistoissa (lisätietoa www.joopas.fi).
Vaasan korkeakoulukonsortion osapuolet (Vaasassa toimivat Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Hanken, Vaasan
AMK, Novia, HY:n oikeustieteellinen tiedekunta sekä Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA) ovat lisäksi
solmineet paikallisen JOO-sopimuksen. Lisätietoja Vaasan korkeakoulukonsortion verkkosivulla
www.vaasahighedu.fi. JOO-sopimuksella opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Opintoja voi suorittaa esimerkiksi
- Vaasan yliopiston muut tiedekunnat (kauppatieteellinen tdk ja filosofinen tkd)
- avoimet yliopistot http: //www.avoinyliopisto.fi ja http://www.uva.fi/fi/sites/open/

o HUOM. osa Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opinnoista on tutkinto-opiskelijoille maksut-
tomia, lisätietoja http://www.uva.fi/fi/sites/open/opintotarjonta/vytutkarit/

- kesäyliopistot http://www.kesayliopistot.fi/ ja http://www.vaasankesayliopisto.fi
o Perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa (kurssimaksun osittaiselle palautukselle) suorit-

taakseen avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa. Puoltaessaan opintoja yliopisto sitoutuu
maksamaan puolletun summan sen jälkeen kun opiskelija on suorittanut opinnon. Lisätietoja
http://www.uva.fi/fi/for/student/studies/minor/other

- Vaasan muut korkeakoulut http://www.uva.fi/fi/cooperation/schools/consortium/
o Muut yliopistot www.joopas.fi (tutkintoon soveltuvia opintoja, joita ei Vaasan yliopistossa tar-

jota. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta)
- opiskelu erillisellä opinto-oikeudella toisessa yliopistossa: muiden yliopistojen verkkosivut (opiskelija

maksaa tällöin opintojen maksut)
- Ulkomaisissa yliopistot (vaihto-opinnot)

Kansainvälistymisvalmiudet ja opiskelu ulkomailla
Vaasan yliopiston strategian 2017-2020 mukaan Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut, monialainen ja
kansainvälinen yliopisto. Kaikkiin ohjelmiin sisältyy liiketoimintaosaamisen ja kansainvälisiä valmiuksia kehit-
täviä opintoja. Strategian mukaisista tutkintoihin sisältyvistä kansainvälistymisvalmiuksista on kerrottu ver-
kossa http://www.uva.fi/fi/for/student/studies/internationalisation/

Teknillisessä tiedekunnassa kandidaatin tutkintoon voidaan sisällyttää kansainvälistymisopintoja esim. seuraa-
vasti:

- kansainvälisen opetustarjonta (esim. englanniksi järjestettävät opintojaksot ja opintorekisteriin kirjat-
tavat osasuoritukset)

- vaihto-opinnot ulkomaisessa korkeakoulussa (vaihto-opinnot ml. vaihtoaika sekä kansainväliset opis-
keluvalmiudet)

- tutkintoon hyväksiluettavan työharjoittelun ja/tai kieliharjoittelun suorittaminen ulkomailla
o työskentely ulkomaisessa yrityksessä/organisaatiossa tai ulkomaisessa toimipisteessä
o erilaiset organisaatiot tarjoavat opiskelijoille harjoittelupaikkoja ulkomailta (CIMO, AIESEC

jne)
- tutkintoon sisällytettävän työharjoittelun suorittaminen monikulttuurisessa ympäristössä (työyhteisö,

työkieli jne) Suomessa
- yliopiston muiden kansainvälisten ohjelmien ja opintojaksojen sisällyttäminen osaksi tutkintoa
- muiden suomalaisten korkeakoulujen tarjoama vieraskielinen opetustarjonta
- muiden korkeakoulujen tarjoamien kansainvälisten verkkokurssien suorittaminen
- monikulttuurisuusopinnot joko omana kokonaisuutenaan tai osana oman alan opetusta
- pakollisten kieliopintojen lisäksi suoritettavat muut kielten opinnot sekä kielten jatkokurssit

o Kielipalvelujen opetustarjonta
o muissa yliopistoissa suoritetut kieliopinnot
o kulttuurienvälisen kommunikaation taidot
o esim. kulttuurienvälisen viestinnän opintokokonaisuus

- kansainvälisten tutkinto- tai vaihto-opiskelijoiden tuutorina toimiminen
- kansainvälisiin kongresseihin tai opetukseen osallistuminen
- kansainvälisiin asioihin keskittyvät opintojaksot (vaikka ne eivät ole englanniksi järjestettyjä)
- kauppatieteellisen tiedekunnan aik. järjestämä Kansainväliset taloussuhteet opintokokonaisuus
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Kauppatieteiden maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoon voidaan sisällyttää kansainvälistymisopintoja li-
säksi seuraavasti: kansainvälisiä elementtejä sisältävä pro gradu -tutkielma / diplomityö.

Opiskelu ulkomailla
Kandidaatin tutkinnossa suositellaan opiskelua ulkomailla toisena opintovuonna tai kolmannen opintovuoden
syyslukukaudella. Myös maisterin/diplomi-insinöörin tutkinnon aikana voi lähteä opiskelemaan ulkomaille.
Ulkomailla opiskelu ei ole pakollista. Tavoitteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan mahdol-
lisimman täysimääräisesti tutkintoon. Ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää tutkintoon Kansain-
väliset opinnot -kokonaisuutena/sivuaineena tai niillä voi hyväksilukea tutkinnon opintoja aikaisemmin hanki-
tun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Ulkomailla suoritettavien opintojen
suunnittelu yhdessä pääaineen HOPS-vastaavan kanssa varmistaa opintojen etenemisen myös ulkomailla opis-
keltaessa. Lisätietoja vaihto-opiskelusta ja mm. suositukset vaihtoonlähdön ajankohdalle on
http://www.uva.fi/fi/for/student/studies/internationalisation/exchange/

Opiskelijapalaute
Opiskelijat ovat osa akateemista yhteisöä ja keskeisessä roolissa koulutuksen kehittämisessä. Opiskelijapa-
lautetta käytetään koulutuksen ja oppimisen laadun arviointiin ja kehittämiseen. Palaute huomioidaan mm.
tiedekuntatasolla sekä koulutusohjelmien ja yksiköiden opetussuunnittelussa.  Opiskelijat voivat antaa palau-
tetta koulutuksesta ja opinnoista monella eri tavalla, mm.

- suoraan opintojakson opettajalle, vastuuhenkilöille (mm. koulutuskokonaisuuden koulutusohjelmavas-
taavalle tai yksikkövastaavalle) tai opintoneuvonnasta vastaaville henkilöille

- opintojaksokohtaisessa palautekyselyssä (tavoitteena on kerätä palautetta kaikilta opintojaksoilta, pää-
osin palaute kerätään WebOodi-järjestelmän kautta)

- tutkintoja koskevassa palautteessa (valmistuvilta ja valmistuneilta kerätään opinto- ja työelämäpa-
lautetta tutkintoja ja opintoja koskien)

- opiskelijajärjestöjen kautta (useat opiskelijajärjestöt keräävät opiskelijapalautetta ja toimittavat sen
tiedekuntien käyttöön) tai opiskelijajärjestöjen järjestämien palautetilaisuuksien kautta (esim. Tutti ja
Giga järjestävät vuosittain palautetilaisuuden, jossa tiedekuntien henkilökunta ja opiskelijat keskuste-
levat opiskelijapalautteesta) sekä

- muissa mahdollisissa palautekyselyissä.

Opiskelun etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
On tärkeää, että opiskelija omaksuu ja sisäistää yleisen ja oman alansa hyvän tieteellisen käytännön. Vaasan
yliopistossa on hyväksytty Vaasan yliopiston eettiset suositukset, jotka luovat pohjaa opiskelun eettisyydelle.
Suosituksista löytyy mm. tietoa opiskelijan etiikasta.

Kirjallisten töiden teossa on noudatettava hyväksyttyjä tieteellisiä periaatteita ja arvoja. Vaasan yliopisto on
sitoutunut noudattamaan valtiohallinnon yhteisiä arvoja, joilla pyritään varmistamaan opiskelijoiden, tutkijoi-
den, opettajien ja muun henkilökunnan menestyminen työssään. Vaasan yliopistossa on hyväksytty Tutkimus-
eettisen neuvottelukunnan laatima ohjeistus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja loukkausepäilysten käsittele-
misestä (http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje). Tutkimusetiikkaan liittyviä asioita käsitellään laajemmin Tutkimus-
eettisen neuvottelukunnan sivustolla www.tenk.fi/. Jokaisen yliopiston yhteisön jäsenen on otettava vastuu
omista tekemisistään ja toimittava yhteisten eettisten suositusten mukaisesti.

Lisätietoa http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/rights/.

Sähköinen plagiaatintunnistus
Sähköinen plagiaatintunnistus on osa koulutuksen ja tutkimuksen laatujärjestelmää. Tavoite on, että sähköinen
plagiaatintunnistus toimii ohjauksen välineenä sekä ehkäisee vilpillistä käyttäytymistä.

Kaikille opinnäytetöille (kandidaatintutkielmille ja pro gradu -tutkielmille/diplomitöille sekä lisensiaatintutki-
muksille ja väitöskirjoille) tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus Turnitin-
plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Kaikki opinnäytetyöt tulee tarkastaa plagiaatintunnistusjärjestelmällä
ennen opinnäytetyön hyväksymistä. Tarkemmat ohjeet ovat opinnäytetyöohjeissa.

Opettajat voivat käyttää järjestelmää myös muiden opintosuoritusten (esim. esseet, harjoitukset, kotitentit,
raportit, harjoitustyöt) tarkistamiseen. Opinnoissa myös opettajat ohjaavat opiskelijoita lähdeviitteiden merkit-
semiseen ja hyviin tieteellisiin käytäntöihin.
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Lisätietoja sähköisestä plagiaatintunnistuksesta on opinnäytetyöohjeissa ja Portaalissa
https://port.uwasa.fi/tietohallinto/ohjeet/turnitin/


