HOPS PIKAOHJE

Kirjaudu sisään

Klikkaa HOPS

Luo uusi HOPS, HUOM KTK= Kauppatieteiden kandidaatti

Huom. tarkista oikea aloitusvuosi (eli vuosi jolloin olet alkanut suorittamaan kyseistä tutkintoa) ja
suuntautumisvaihtoehto ja klikkaa kumman valitset

Voit muuttaa HOPS:n nimeä, klikkaa sitten ”Tallenna”.
Yleisopinnot HOPSissa valmiina.
Kieli- ja viestintäopinnot:

lisää väh. 9op SAMAA KIELTÄ, käytä ylempää ’Lisää opintojaksoja kohtaan ”Kieli – ja viestintäopinnot”’ –valintaa.

’Nimi tai tunniste’ –kohtaan kurssin nimi tai osa kurssin nimestä tai kurssikoodi, esim. english. Paina ”Hae
kurssikuvaukset”.

HUOM! Katso tarjolla olevat kielten kurssit ja kurssikoodit Kielikeskuksen SoleOpsista (https://www.saimia.fi/fiFI/koulutustarjonta/kielikeskus/lut-saimaan-amk ). Alla olevat kurssit ovat vain esimerkkejä, joita ei välttämättä enää
ole opetusohjelmassa mukana.

raksita mitä kursseja haluat ja klikkaa ’Lisää HOPSiin’.
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot:

Pakolliset opinnot HOPSissa valmiina.
Lisää väh. 12op SVE:n vaihtoehtoisia opintoja ”Lisää” -napista. Ks. seuraava kuva ”Lisää” –valinnan valikosta

”Lisää” –valinnan valikko antaa automaattisesti kurssit mitä kursseja lukuvuoden ja suuntautumisvaihtoehdon
HOPSiin voi lisätä. Lisää kursseja ”Lisää”-linkeistä ja klikkaa sen jälkeen ”Takaisin”.

Opintojakson laajuuden määrittely HOPSiin:

Jotkut kurssit voi suorittaa eri laajuisina, jolloin se lukee punaisella. Esim. Liiketoiminnan harjoittelu ja jotkin
kielikurssit. Niiden laajuuden voi määrittää aikataulutuksen kautta

Klikkaa ’Aikatauluta’ tai mene aikataulu välilehdelle, kirjoita minkä laajuisena käyt/tarkoitus käydä ja tallenna laajuus
(huom. liiketoiminnan harjoittelu anottava/sovittava erikseen koulutusohjelman/SVE:n harjoittelusta vastaavan
kanssa).

Sivuopintokokonaisuuden tuominen HOPSiin:

Kopioi haluamasi sivuopinnon koodi (esim. ’ KaSOKansis’) tai lisää sivuopinnon kurssit erikseen, klikkaamalla ’Lisää
opintojaksoja kohtaan ”Sivuopinnot”
Huom. rajoitteet
-Kvliik. ei voi suorittaa Kansainvälisen markkinoinnin eikä Hankintojen johtamisen sivuopintokokonaisuuksia
-Taljoht. ei voi suorittaa Laskentatoimen sivuopintokokonaisuutta

Huom. Hankintojen Johtaminen löytyy koodilla KaSoHajo

Lisää haluamasi sivuopinto, [tässä esimerkissä kansantaloustieteen ja rahoituksen sivuopintokokonaisuus
’KaSOKansis’]. Hae kurssikuvaukset ja paina ”Lisää HOPSiin”.

Sivuopinnon pakolliset kurssit näkyvät HOPSissa valmiina, vaihtoehtoiset 12 op valitaan ”Lisää” –painikkeen kautta.

”Lisää” –linkin kautta viedään valitut kurssit HOPSin puolelle.

Tutkinnon täydentäminen 180 opintopisteeseen:

Kanditutkinnon minimilaajuus 180op. Mikäli sinulla ei ole 180op, niin lisää opintojaksoja joko
-SVE:n vaihtoehtoisiin
-kieliopintoihin
-sivuopintoihin (eli kokonainen sivuopinto 24op tai jos sivuopinnossa on mahdollista ottaa enemmän kuin 24op
vaihtoehtoisia kursseja (esim. Kansantaloustiede ja rahoitus, Hankintojen johtaminen, Yrittäjyys, Tuotantotalous,
Tietotekniikka)
-Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin

