Lyhyt ohje nettiselaimeen upotetulle lukujärjestykselle
Huomioitavaa!
Selainlukujärjestyksistä löytyy ainoastaan kurssit, joilla on lähiopetusta. Opinto-oppaiden kurssikuvauksista löytyy tieto
mikäli kurssi toteutetaan itseopiskeluna (online).
Joillain kursseilla on vierailevia luennoitsijoita ja tilavaraus näille luennoille tehdään, kun vierailun ajankohta on selvillä.
Vasta tämän jälkeen tieto löytyy selainlukujärjestyksestä.
Kauppatieteillä, tietotekniikalla ja tuotantotaloudella on yhteisiä kursseja, joiden kurssitunnisteen alussa ovat kirjaimet
LM. Käytä näiden kurssien lukujärjestystietojen hakemiseen vapaata hakukenttää (Search).
Lukujärjestyksen kolme osiota ovat vihreinä valintapainikkeina: Course, Location ja Staff.




Course: voit hakea kurssin lukujärjestyksen.
Location: voit hakea opetustilan varaustiedot.
Staff: voit hakea opettajan lukujärjestyksen.

Kaikissa osioissa käytettävissä olevat hakuehdot ja toiminnot:








Ajankohta (Week(s)) > Haku periodilla / periodeilla tai intensiivi- / kalenteriviikolla (oletuksena ’This week’).
Viikonpäivät (Select Days) > Valitse joko Monday-Friday tai Monday-Sunday.
Kellonajat (Times) > Valitse joko 8-19 tai 8-22.
Lukujärjestyksen muoto (Style) > Valitse perinteinen lukujärjestysnäkymä (Calendar view, horizontal tai vertical),
yhdistelmänäkymä useiden kurssien lukujärjestyksille (Combined view) tai tiedot viikonpäivittäin (Week
overview).
View timetable –painike avaa hakuehtojen mukaisen lukujärjestyksen.
Reset-painikkeella voi tyhjentää hakuehdot.

Lisäksi on osiokohtaisia hakuehtoja.






Course-osiossa
o Koulutusohjelma (Department) > Haun rajaaminen vain valittuun koulutusohjelmaan.
o Vapaa hakukenttä (Search) > Haun rajaaminen kurssin tunnisteella tai nimellä tai näiden osalla.
HUOM! Hae LM-alkuisten kurssien lukujärjestykset hakuehdolla ’LM’.
o Kurssin tunniste ja nimi (Course(s)) > Voi hakea 1-150 kurssin lukujärjestykset. Ellei mitään kurssia ole
valittuna, haetaan listalla ylimmäisenä olevan kurssin lukujärjestys.
Location-osiossa
o Vapaa hakukenttä (Search) > Haun rajaaminen luentosalin nimellä tai sen osalla. Käytettävissä myös
sanat mikroluokka ja auditorio.
o Opetustila (Location(s)) > Voit valita opetustilan, jonka varaustietoja haluat katsella. Voit valita kerralla
enintään 25 tilaa. Ellei mitään tilaa ole valittuna, haetaan listalla ylimmäisenä olevan tilan varaustiedot.
Huom: Kirjaimet ML opetustilan nimessä tarkoittaa mikroluokkaa.
Staff-osiossa
o Koulutusohjelma (Department) > Haun rajaaminen vain valittuun koulutusohjelmaan.
o Vapaa hakukenttä (Search) > Hakuehtona henkilön nimi tai osa siitä.
o Nimihaku (Staff Member(s)) > Voit valita opettajan, jonka lukujärjestystä haluat katsella. Voit valita
kerralla enintään 25 nimeä. Ellei yhtään nimeä ole valittuna, haetaan listalla ylimmäisenä olevan
opettajan lukujärjestystiedot.

