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. He odottavat innolla näkemistäsi ja opastamistasi talon
toimintoihin, tiloihin ja opiskeluun yleensä. Läsnäolosi on välttämätöntä sujuvan opintojen aloituksen
kannalta, koska lähipäivänä saat mm. opiskelijatunnukset ja ohjausta tietojärjestelmien käyttöön.
Lähipäivien aikana saat myös lukujärjestyksen syksylle 2019.
Kotkantien kampuksen osoite on: Kotkantie 1, 90250 Oulu.
Ajo-ohje: http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/yhteystiedot/kampukset/#kotkantie

Rakentamistekniikan osasto
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto
RYI19SM, opettajatuutori Jussi Puumalainen
Maanantai 19.8.2019
08:15 – 10:00 Opettajatuutori, tila 3332
10:15 – 12:00 IT-opastus 1, tilat 1318 (ATK-1) ja 1320 (ATK-2)
12:00– 13:15 Ruokatauko
13:15 – 14:00 Korkeakoululiikunta esittäytyy (n. 15min) + opettajatuutori, tila 3332
14:15 – 15:00 Opo, Pirjo Siipola, tila 3332
15:15 – 16:00 Turvallisuusinfo, Janne Jokilehto /Antti Hirvonen, tila Auditorio 1

Tiistai 20.8.2019
08:15 – 10:00 IT-opastus 2, tilat 1318 (ATK-1) ja 1320 (ATK-2)
10:15 – 11:00 Opettajatuutori, tila 3332
11:00 – 12:00 Ruokatauko
12:00 – 15:00 Turvapuisto, Jussi Puumalainen / Matti Toppi / Juha Pennanen

Keskiviikko 21.8.2019
08:15 – 09:00 Tutkintovastaava Pekka Kilpinen, tila 3332
09:15 – 11:00 Laboratorioperehdytys, Jyrki Röpelinen, tila 3332
11:00 – 12:00 Ruokatauko
12:00 – 15:00 Opintojaksot alkavat, Ari Oikarinen / Jussi Puumalainen, tila ATK- 16 (3316)
15:00 – 16:00 HOPS klinikka, Tutkintovastaava Pekka Kilpinen ja Opo Pirjo Siipola, tila 3332

Torstai 22.8.2019
08:15 – 11:00 Opintojaksot alkavat, tila 3332
11:00 – 12:00 Ruokatauko
12:15 – 16:00 Opintojaksot alkavat, tila 3332

Perjantai 23.8.2019
08:00 – 16:00 Työturvallisuuskorttikoulutus, Jarmo Erho, tila Auditorio 2

OHJEITA OPISKELUUN
Opiskelu on päätoimista. Normaali opiskeluaika on 4 vuotta ja tutkinnon laajuus 240 opintopistettä eli 60
opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa keskimäärin 40 tunnin viikkotyöpanosta.
Opetusajat ja -paikat ilmoitetaan opiskelijoille ennen periodin alkua. Niihin osallistuminen on suositeltavaa
ja joissakin tapauksissa pakollista kuten laboratorioharjoitukset.
Kontaktiopetus voi olla lähiopetusta tai verkko-opetusta. On tärkeää osallistua opintojakson
kontaktiopetukseen. Ensimmäisellä opetuskerralla esitellään opintojakson toteutus, opiskeluohjeet ja
vaadittavat suoritukset.
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.
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 mm. Moodlea.
Opiskeluvälineeksi tarvitset kannettavan tietokoneen. Opintonsa syksyllä 2019 aloittavan opiskelijan
edellytetään hankkivan oma opiskelussa tarvittava kannettava tietokone. Opiskelun sujuvuuden kannalta
olennaista on se, että opiskelija tottuu laitteeseensa ja oppii käyttämään sen kaikkia opiskelussa tarvittavia
ominaisuuksia.

