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12.4.2017 Lappeenranta

TERVEHDYS LAPPEENRANNAN
TEKNILLISEN YLIOPISTON
UUSI OPISKELIJA,
Onnittelut opiskelupaikastasi
ja tervetuloa tieteen tekijöiden joukkoon!

Ohjeet opiskelupaikan
vastaanottamiseen
ja ilmoittautumiseen
Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku
-palvelussa osoitteessa www.opintopolku.fi
viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. Kirjautuaksesi
Oma Opintopolku -palveluun tarvitset verkkopankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.
Kun olet ottanut paikan vastaan, voit jatkaa
Oma Opintopolku -palvelun kautta lukuvuosi-ilmoittautumiseen 2017-2018 OILI-palvelussa. OILI aukeaa viimeistään 5.5.2017. Myös
lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 14.7.2017 klo 15.00.
Läsnä olevaksi ilmoittautuvat maksavat ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan
jäsenmaksun. Poissa olevaksi ilmoittautunut
ei voi liittyä ylioppilaskuntaan. Ensimmäisenä
lukuvuotenasi voit ilmoittautua poissa olevaksi
vain, jos suoritat asevelvollisuutta tai vapaaehtoista asepalvelusta, olet äitiys-, isyys-, tai
vanhempainvapaalla tai oman sairauden tai
vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi. Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat
dokumentit tulee toimittaa opiskelijapalveluihin 15.9.2017 mennessä.
Dokumentiksi käy (myös kopio riittää): 1)
palvelukseen astumismääräys, jossa näkyy

alkamis- ja päättymispäivämäärät (pelkkä
päivien lukumäärä ei riitä) 2) Kelan päätös
äitiys-/isyys-/vanhempain rahakauden alkamis- ja päättymispäivämäärät 3) lääkärin todistus sairauden/vamman alkamis- ja
päättymispäivämäärineen. Mikäli sinulla ei
ole lakisääteistä syytä ja todistusta poissaoloosi, sinun tulee ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi. Jos et toimita poissaolon
lakiperusteisuuden todentavia dokumentteja
15.9. mennessä tai selvitystä siitä, että dokumenttien toimitus viivästyy, menetät opiskeluoikeutesi.
Jos sinulla on ongelmia opiskelupaikan vastaanottamisen tai lukuvuodelle ilmoittautumisen kanssa, ota yhteyttä LUT:n opiskelijapalveluihin (opinto@lut.fi) mahdollisimman
pian.

Opintoportaali Uni ja
uusien opiskelijoiden
infosivut

AT

Kaikille LUT:n uusille aloittaville opiskelijoille suunnatut infosivut löytyvät Uni-opintoportaalista: uni.lut.fi > Opiskelu > Uusille
opiskelijoille. Sivustoa päivitetään jatkuvasti.
Opintoportaali Unin muihinkin osioihin kannattaa tutustua ennen opintojen alkamista,
koska Uni opintoportaali on opiskelijoiden
tärkein informaatiolähde opintoasioissa koko
opiskeluajan.
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Opetuksen alkaminen
ja infopäivät
Luennot ja muu opetus alkavat maanantaina
4.9.2017. Edellisellä viikolla 31.8-1.9 järjestetään uusien opiskelijoiden infopäivät. Myös infopäivien ohjelmia päivitetään Uniin jatkuvasti.
Osallistuminen infopäiville on välttämätöntä,
jos aiot opiskella syyslukukaudella, sillä päivien aikana hoidetaan opiskelun aloittamisen
edellyttämät käytännön asiat, kuten esim. ilmoittautumiset seuraavalla viikolla alkavaan
opetukseen, tutustuminen järjestelmiin ja
tietysti opiskelutovereihin sekä paljon muuta.
Muista varata infopäiville mukaasi henkilöllisyystodistus.

LOAS ja opiskelijakortti
Opiskelija-asunnon hakuun liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Lappeenrannan seudun
opiskelija-asuntosäätiöön, lisätietoja saat
osoitteesta www.loas.fi.
Opiskelijakortin tilaukseen tarvitset opiskelijanumeron, jonka saat aktivoimalla LUT-käyttäjätunnuksesi. Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi pankkitunnuksillasi kaksi päivää opiskeluoikeuden alkamisen jälkeen eli 3.8.2017
alkaen. Ohjeet tunnuksen aktivoimiseen ovat
UNI-opintoportaalissa: uni.lut.fi > Opiskelu >
Uusille opiskelijoille > Näin löydät opiskelijanumerosi. Tunnuksen aktivoinnin jälkeen pääset katsomaan opiskelijanumerosi WebOodista
opiskelijakortin tilausta varten. LUT-käyttäjätunnuksia tarvitset opiskelussasi opintojesi
loppuun saakka.
Opiskelijakortista ja sen hankkimisesta saat lisätietoja LUT:n ylioppilaskunnan sivuilta osoit-

teesta www.ltky.fi > Uusi opiskelija > Ennen
opintojen aloittamista > Tilaa opiskelijakortti.
Käythän katsomassa ja laittamassa tilauksesi
hyvissä ajoin vireille.

Opintotuki
Opintotukea voit hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa, osoitteessa www.kela.fi > Asioi
verkossa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää tulostettavaa paperihakemusta (OT2 -lomake),
jonka löydät Kelan sivuilta kohdasta Paperilomakkeet > Opiskelijat. Paperiset hakemuslomakkeet palautetaan LUT:n opintotukipalveluihin tai johonkin Kelan toimistoon. Kelan
nettisivuilta saat kattavasti lisätietoa opintotuesta.

Neuvoja ja apua
Opiskelijapalveluiden asiakaspalvelu on avoinna henkilökohtaista käyntiä varten:
- huhti-kesäkuussa:
ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14
- heinäkuussa:
ma 10.7. – to 13.7. klo 12-14,
pe 14.7. klo 12-15,
ma 17.7. – to 20.7. klo 12-14,
ma 24.7. – ke 26.7. klo 12-14 ja
ma 31.7. klo 12-14
- elokuussa: ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14
Poikkeuksista asiakaspalvelutoimiston aukioloaikoihin tiedotetaan opintoportaali Unin
ajankohtaista -osiossa.
Voit asioida myös puhelimitse (029 446 3987) tai
sähköpostitse: opinto@lut.fi. Puhelinnumero
on tarkoitettu uusien opiskelijoiden asiointiin
ja se on käytössä ajalla 1.4-30.9.2017.

Tervetuloa aloittamaan opinnot LUT:ssa – tapaamisiin!
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→

lut.fi/facebook

→

Instagram: @unilut

→

Twitter: UniLUT

→

YouTube: lutvideo

BE TOMORROW

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34, PL 20
FI-53851 Lappeenranta, Finland
opinto@lut.fi

www.lut.fi/maisteri

