Maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus (MAA18KM)
Aloituspäivän ohjelma ja ohjeita opiskeluun
Opintosi alkavat Kotkantien kampuksella perjantaina 12.1.2018 klo 8.15 - saavuthan ajoissa paikalle.
Ensimmäisen lähipäivän aikana saat tietoa oman tutkinto-ohjelmasi ja monimuoto-opiskelun käytänteistä sekä
tutustut henkilökuntaan ja opiskelukavereihin. Läsnäolosi on välttämätöntä sujuvan opintojen aloituksen
kannalta, koska lähipäivänä saat mm. opiskelijatunnukset ja ohjausta tietojärjestelmien käyttöön. Lähipäivänä
saat myös lukujärjestyksen keväälle 2018.
Kotkantien kampuksen osoite on: Kotkantie 1, 90250 Oulu.
Ajo-ohje: http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/yhteystiedot/kampukset/#kotkantie

Aloituspäivän ohjelma
Klo
8.15 – 9.00
9.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.30
14.00 – 15.30
15.30 – 17.00

Aihe
Opiskelijana
luonnonvara-alalla
Opiskelijana
luonnonvara-alalla
Lounastauko
Maaperä ja kasvit
Opiskelijana
luonnonvara-alalla
Opiskelijana
luonnonvara-alalla

Luokka
3426
3426

Esittelijät
Tuomo Pesola, Paula Syri, Matti
Järvi + muita opettajia
Matti Järvi, Paula Syri, kirjaston
henkilökunta

3426
1318

Antti Hirvonen, Raija Suomela
Anne Keskitalo, Paula Syri

1318

Paula Syri, Pirjo Siipola, Matti
Järvi

OHJEITA MONIMUOTO-OPISKELUUN
Lähiopetusta on noin yksi päivä kuukaudessa. Lähiopetusajat ja -paikat ilmoitetaan opiskelijoille ennen
periodin alkua. Lähiopetuspäiviä järjestetään koko ryhmälle Oulussa. Niihin osallistuminen on suositeltavaa ja
joissakin tapauksissa pakollista. Mikäli opintojakson toteutukseen kuulu esimerkiksi laboratorioharjoituksia, ne
tulee suorittaa niille varattuina lähipäivinä - korvaavia tehtäviä ei ole.
Verkko-opiskelua varten tarvitset toimivan verkkoyhteyden. Langattomissa verkkoyhteyksissä on suurempi
riski yhteyden katkeamisiin varsinkin haja-asutusalueilla. Lisäksi tarvitse kuulokkeet ja mikrofonin, joka on
välttämätön verkkokeskusteluja ja –seminaareja varten. Verkkotenttejä varten tarvitset web-kameran.
Verkkovuorovaikutus tapahtuu Oamkissa pääosin Adobe Connect Pro- sekä Skype -ohjelmien avulla. Et
tarvitse erillistä ohjelmaa tietokoneeseesi vaan kirjaudut annettuun osoitteeseen. Tarkista ajoissa mikä on
opettajan antama kirjoittautumisosoite.
Verkko-oppimisalustana käytetään Moodlerooms-verkko-oppimisympäristöä.

Itsenäiseen opiskeluun tulee jokaisen varata riittävästi aikaa. Opintojen aikataulu on suunniteltu siten, että
kukin opintojakso suoritetaan sille varatun periodin aikana. Siten esimerkiksi Moodlerooms oppimisympäristössä olevat opintojaksot suoritetaan niille sovitun aikataulun mukaan. Lisäksi opiskeluun
kuuluu ryhmissä tehtäviä harjoitustöitä, joihin tulee varata riittävästi opiskelijoiden yhteistä aikaa.
Kontaktiopetus (lähiopetus tai verkko-opetus) tulee olemaan pääosin tiistaisin klo 16-18 ja perjantaisin klo
8-17 välisinä aikoina. Muita opetusaikoja sovitaan tarpeen mukaan. On erittäin tärkeää osallistua jokaisen
opintojakson ensimmäiselle opetuskerralle, koska silloin esitellään opintojakson toteutus, opiskeluohjeet ja
vaadittavat suoritukset.
Opiskelu on päätoimista. Normaali opiskeluaika on 4 vuotta ja 240 opintopistettä eli 60 opintopistettä
vuodessa. Tämä tarkoittaa keskimäärin 40 tunnin viikkotyöpanosta.

