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Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen, ilmoittautumiseen ja ensimmäiseen lähipäivään 27.10. osallistumiseen
Tervehdys Lappeenrannan teknillisen yliopiston uusi opiskelija,
Onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa tieteen tekijöiden joukkoon!
Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa osoitteessa www.opintopolku.fi
viimeistään 20.10.2017 klo 15.00. Kirjautuaksesi Oma Opintopolku -palveluun tarvitset
verkkopankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.
Kun olet ottanut paikan vastaan, voit jatkaa Oma Opintopolku -palvelun kautta lukuvuosiilmoittautumiseen 2017 - 2018 OILI-palvelussa. Myös lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä
viimeistään 20.10.2017 klo 15.00.
Huom. Menetät opiskeluoikeutesi, jos et ota opiskelupaikkaa vastaan ja ilmoittaudu
20.10.2017 klo 15.00 mennessä! Käytännön asioiden (mm. opiskelijakortin saamisen)
nopeuttamiseksi sinun kannattaa tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen mahdollisimman pian.
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 31.10.2017 mennessä osoitteeseen: opinto@lut.fi.
Dokumentiksi käy (myös kopio riittää): 1) palvelukseen astumismääräys, jossa näkyy alkamis- ja
päättymispäivämäärät (jos ovat tiedossa, 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 poissa oloosi, sinun tulee ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi. Jos et toimita
poissaolon lakiperusteisuuden todentavia dokumentteja 31.10. 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.
Uni-opintoportaalissa hyödyllistä tietoa opiskelusta ja opinnoista
MEC & ELEC DI-ohjelman opiskelijoille suunnatut infosivut löytyvät Uni-opintoportaalista: uni.lut.fi
 Opiskelu  Uusille opiskelijoille. Opintoportaali Unin muihinkin osioihin kannattaa tutustua
ennen opintojen alkamista, koska Uni-opintoportaali on opiskelijoiden tärkeä informaatiolähde
opintoasioissa Moodle verkko-oppimisympäristön lisäksi koko opiskeluajan.
Ohjelman aloitus ja infotilaisuus
Ohjelma alkaa yhteisellä tapaamisella lähipäivänä perjantaina 27.10.2017. Tilaisuus alkaa klo 9.00
ja se pidetään Turun ammattikorkeakoululla, Lemminkäisenkatu 30. Luokkatila ilmoitetaan
infokirjeessä lähipäivinä. Osallistuminen lähipäivään on tärkeää, sillä päivien aikana hoidetaan
opiskelun aloittamisen edellyttämät käytännön asiat, kuten esim. ilmoittautumiset kursseille,
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tutustuminen teille tärkeään Moodle-ympäristöön (moodle.lut.fi) ja muihin opintoja tukeviin
järjestelmiin sekä tietysti opiskelutovereihin. Ohjelmasi opintojen ohjaaja opastaa sinua
henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (eHopsin) teossa. Muista varata infopäiville mukaasi
henkilöllisyystodistus ja kannettava tietokone. Saat lähipäivinä sähköpostitse lisätietoa syksyn
lähipäivien ajankohdista.
Opiskelijakortti ja opintotuki
Opiskelijakortin tilaukseen tarvitset opiskelijanumeron, jonka saat aktivoimalla LUTkäyttäjätunnuksesi. Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi pankkitunnuksillasi kaksi päivää
opiskeluoikeuden alkamisen jälkeen eli 12.10.2017 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 osoitteesta
www.ltky.fi  Uusi opiskelija  Ennen opintojen aloittamista  Tilaa opiskelijakortti tai suoraan
osoitteesta: https://www.frank.fi/.
Käythän katsomassa ja laittamassa tilauksesi hyvissä ajoin vireille. Jaamme lukuvuositarrat
opiskelijakortteihin lähitapaamisessa niille opiskelijoille, jotka ovat siihen mennessä korttinsa
saaneet. Myöhemmin opiskelukorttinsa saavat voivat lähettää sen tarroitettavaksi (palautuskuori
osoitteella ja postimerkillä varustettuna mukaan) LUT:n ylioppilaskuntaan.
Opiskelijakorteista ja lukuvuositarroista voit kysyä ylioppilaskunnan toimistosihteeri Virpi Partilta
(toimistosihteeri@ltky.fi tai puh. 045 261 2670).
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
johonkin Kelan toimistoon. Kelan nettisivuilta saat kattavasti lisätietoa opintotuesta.
Neuvoja ja apua
Ohjelmasi akateeminen yhteyshenkilö on yliopisto-opettaja Katriina Mielonen (katriina.mielonen
(at) lut.fi, puh. 040 568 8356). Katriina vastaa ohjelman sisältöä, kursseja ja Moodlea koskeviin
kysymyksiin. Konetekniikan opintojen ohjaaja Johanna Kosunen (johanna.kosunen (at) lut.fi, puh.
050 381 9282) ja sähkötekniikan opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen (marjaana.lehtinen (at) lut.fi,
puh. 040 191 9418) ohjaavat sinua eHopsisi teossa, aikaisempien opintojesi hyväksiluvuissa
diplomi-insinöörin tutkintoosi ja sivuopintovalinnoissasi. Tapaat heidät lähipäivänä Turussa.
Opiskelijoiden asiakaspalvelusta voit tilata tarvitsemasi todistukset esim. läsnäolotodistuksen ja
virallisen opintorekisteriotteen. Asiakaspalvelussamme voit asioida sähköpostitse (opinto@lut.fi) tai
puhelimitse (029 446 3040 ja 029 446 3041).
Tervetuloa aloittamaan opinnot LUT:ssa – tapaamisiin!
Parhain terveisin
LUT Opiskelijapalvelut
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