
Johdatus yliopisto-opiskeluun / Kielet ja
viestintätieteet
Opintojakso OPIS0007 Johdatus yliopisto-opiskeluun on pakollinen kotimaisten kielten,
saksan kielen ja kulttuurin sekä viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmien
opiskelijoille. Viestintätieteiden kandidaattiohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson
VIEK0001 Johdatus viestintätieteiden opiskeluun ja hops 1.

Johdatus yliopisto-opiskeluun -opintojaksokuvaus
Laajuus: 2 op
Koodi: OPIS0007
Osaamistavoite: Opintojakson tavoitteena on taata opiskelijan opintojen sujuva
käynnistyminen sekä opiskelijan integroituminen yliopistoon, yksikköön ja tiedealueelle.
Opiskelija saa valmiudet opintojensa suunnitteluun sekä alustavat valmiudet sivuaineen
valintaan.
Sisältö: Opintojakson aikana opiskelija tutustuu koulutusohjelmaansa ja koulutusohjelman
pääaineisiin, yliopiston opetus- ja ohjauskäytäntöihin, yliopisto-opiskeluun sekä
opiskeluympäristöönsä.
Suorituskieli: Suomi tai ruotsi.
Opetus: Luentoja 10 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen yliopiston, tiedealueen ja koulutusohjelman
järjestämiin orientointipäivien ohjelmaan sekä oppimispäiväkirjan (noin 5–10 sivua)
laatiminen.
Kirjallisuus: Opinto-oppaat, opiskelijoiden www-sivut sekä Opi oppimaan -sivusto.
Arviointi: Hyväksytty / hylätty.
Vastuuopettaja: Asiantuntija/amanuenssi.
Pakollisuus: P

Lisäohjeita oppimispäiväkirjan laadintaan
Kirjoita oppimispäiväkirja tutkielman kirjoitusohjeita noudattaen. Oppimispäiväkirja
kirjoitetaan joko suomen tai ruotsin kielellä.

Oppimispäiväkirja on oman oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline. Sen tarkoituksena
on auttaa muodostamaan henkilökohtainen näkemys opiskeltavista asioista. Pyri
keskittymään oppimiseen ja kiinnostaviin asioihin. Päiväkirjan avulla voit kuvata
kokemusmaailmaasi ja tunnistaa oppimisen vahvuuksia ja heikkouksia. Tärkeintä
oppimispäiväkirjassa on pohdiskeleva ote.

Oppimispäiväkirjassa voit käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita:

· Miksi olet lähtenyt opiskelemaan juuri tätä tieteenalaa?
· Mitä asioita arvostat yliopisto-opinnoissa?
· Mitä asioita arvostat yliopistotutkinnossa?
· Omat opiskelutaidot ja -tottumukset.
· Mitä olet oppinut?

https://www.univaasa.fi/fi/for/student/materials/handbooks/
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/planning/learning/
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/languages/


· Mikä on jäänyt epäselväksi?
· Mitä et ole vielä oppinut?
· Onko elämässäsi asioita, jotka saattavat hidastaa opiskeluasi?
· Onko elämässäsi asioita, jotka edistävät opiskeluasi?
· Oman ajankäytön suunnittelu, seuranta ja hallinta.
· Omien tavoitteiden, toteutusten, palautteiden ja uusien tavoitteiden kirjaaminen.
· Missä asiassa tarvitsen vielä tukea ja ohjausta?

Sinun ei tarvitse käydä läpi kaikkia asioita vaan voit keskittyä omasta mielestäsi olennaisiin
asioihin.

Oppimispäiväkirjan palautus!
Palauta oppimispäiväkirja joko paperisena tai sähköisenä versiona. Oppimispäiväkirjoja
otetaan vastaan ympäri vuoden.

· kielten opiskelijat --> asiantuntija Hanna Snellman (Fabriikin 4. krs, F475)
· viestintätieteiden opiskelijat --> amanuenssi Hanna Korpela (Fabriikin 4. krs, F473)


