
Sinut on valittu opiskelijaksi Oulun ammattikorkeakouluun. 

Onneksi olkoon! 

Opintosi alkavat Kotkantien kampuksella maanantaina 19. päivä elokuuta 2019. Katso tarkka aloitusaika 

alla olevasta aikataulusta ja muista saapua ajoissa paikalle. 

Ensimmäisten lähipäivien aikana saat tietoa oman tutkinto-ohjelmasi ja opiskelun käytänteistä sekä 

tutustut henkilökuntaan ja opiskelukavereihin. Läsnäolosi on välttämätöntä sujuvan opintojen aloituksen 

kannalta, koska lähipäivänä saat mm. opiskelijatunnukset ja ohjausta tietojärjestelmien käyttöön. 

Lähipäivien aikana saat myös lukujärjestyksen syksylle 2018. 

Kotkantien kampuksen osoite on: Kotkantie 1, 90250 Oulu. 

Ajo-ohje: http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/yhteystiedot/kampukset/#kotkantie 

 

Luonnonvara-ala  

Agrologi AMK, päivätoteutus (MAA19SP)  

 

Maanantai 19.8.2019  

Tila 3746 

8:15                 Luokkiin ohjaus, Luovan tuutorit 

8:15 – 9:00      Luonnonvara-alan tki-johtajan tervehdys 

                        Henkilökunnan ja opiskelijatuutoreiden esittäytyminen 

 9:00  – 11:00  Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman sekä alan esittely   

11:00 – 12:00  Osaamisen osoittaminen, tunnistaminen ja tunnustaminen AMK –opinnoissa 

12:00 – 13:00  Ruokatauko  

13:00 – 13:15  Korkeakoululiikunta 

13:15 – 15.30  Kampuskierros ja muuta opiskelijatuutoreiden järjestämää ohjelmaa. 

                        Aloitus tilasta 3746 (labrat, atk-luokat, ym.). 

 

Tiistai 20.8. 

8:15 – 9:00     Opintoja tukevat palvelut, tila 3746 

9:00 – 10:00   Lukujärjestysasiat 

10:15 – 12:00 IT-info 1, tila 3366   

12:00 – 13:00 Ruokatauko  

13:00 – 15:00 Opiskeluterveydenhuolto, tila 3746 

 

 

 

 

http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/yhteystiedot/kampukset/#kotkantie


Keskiviikko 21.8.  

08:15 – 10:00  Study Group –työskentely, tila 3746 

10:15 – 12:00  IT-info 2 tila 3366 

12:00 – 13:00  Ruokatauko 

13:00 – 15:00  AMK-opinnot: kirjaston esittely, tila 3746 

15:00 – 16:00  Osaamisen osoittaminen ja tunnustaminen, mahdollisuus tutkintovastaavan kanssa    

                        keskusteluun 

 

 

Torstai 22.8. 

08:15 – 10:00  Maatilan turvallisuus: Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) 

10:15 – 11:30  Opiskelijana luonnonvara-alalla opintojakson aloitus 

11:30 – 12:15  Ruokatauko 

12:15 – 13:00 Turvallisuusinfo (tila 3746 ) 

13:00 – 14:00  Maatilan turvallisuus: Kasvinviljelytyöt 

14:15 – 16:00  Maatilan turvallisuus: Kotieläintyöt 

 

Perjantai 23.8. 

Luvan (Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat ry) ohjelmaa alkaen klo 9:00. 

 

 

 

 



OHJEITA OPISKELUUN 

Opetusajat ja -paikat ilmoitetaan opiskelijoille ennen periodin alkua. Opetukseen osallistuminen on 

suositeltavaa ja joissakin tapauksissa pakollista. Mikäli opintojakson toteutukseen kuulu esimerkiksi 

laboratorioharjoituksia, ne tulee suorittaa niille varattuina lähipäivinä - korvaavia tehtäviä ei ole. 

Kontaktiopetus voi olla lähiopetusta tai verkko-opetusta. On tärkeää osallistua opintojakson ensimmäiselle 

opetuskerralle, koska silloin esitellään opintojakson toteutus, opiskeluohjeet ja vaadittavat suoritukset. 

Opiskeluvälineeksi tarvitset kannettavan tietokoneen. Lisäinformaatiota koneen vaatimuksista on alla. 

Verkko-opiskelua varten tarvitset toimivan verkkoyhteyden.  Langattomissa verkkoyhteyksissä on suurempi 

riski yhteyden katkeamisiin varsinkin haja-asutusalueilla. Lisäksi tarvitset kuulokkeet ja mikrofonin.  Myös 

mikrofoni on välttämätön mahdollisia verkkokeskusteluja ja -seminaareja varten. Verkkotenttejä varten 

saatat tarvita kameraa. Verkko-oppimisalustana käytetään Moodlea.  

Itsenäiseen opiskeluun tulee jokaisen varata riittävästi aikaa. Opintojen aikataulu on suunniteltu siten, että 

kukin opintojakso suoritetaan sille varatun periodin aikana. Siten esimerkiksi Moodle-oppimisympäristössä 

olevat opintojaksot suoritetaan niille sovitun aikataulun mukaan. Lisäksi opiskeluun kuuluu ryhmissä tehtäviä 

harjoitustöitä, joihin tulee varata riittävästi opiskelijoiden yhteistä aikaa. 

Opiskelu on päätoimista. Normaali opiskeluaika on 4 vuotta ja tutkinnon laajuus 240 opintopistettä eli 60 

opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa keskimäärin 40 tunnin viikkotyöpanosta. 

 

TIETOKONEET 

Tulet tarvitsemaan opintojesi aikana tietokonetta. Omat tietokoneet tulee ottaa mukaan jo ensimmäisestä 

opiskelupäivästä lähtien. Erityisiä vaatimuksia tietokoneelle luonnonvara-alan osastolla ei ole. Tarvitset 

toimivan internetyhteyden ja tavallisimpien tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien tulee toimia 

koneella. 

 


