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UniPID:n kestävän kehityksen verkko-opinnot
Tervetuloa UniPID:n kestävän kehityksen verkko-opintojen pariin.
UniPID:n Virtual Studies -kurssit koostuvat UniPID-verkoston jäsenyliopistojen tuottamista
verkkokursseista, jotka avaavat opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää laajasti suomalaisten
yliopistojen erikoistunutta koulutustarjontaa ja asiantuntemusta. Opinto-ohjelma edistää
kestävään kehitykseen ja globaaleihin kehityskysymyksiin liittyvää opetusta sekä lisää niihin
liittyvän tiedon määrää.
Kurssit ovat ilmaisia UniPID-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille. Joillekin kursseille voidaan
lisäksi hyväksyä myös muita opiskelijoita kurssin opettajan päätöksellä.

Joustavaa etäopiskelua
Verkkokurssit ovat joustava tapa suorittaa yliopisto-opintoja. Voit suorittaa kursseja mistä
tahansa – pääasia on, että saatavilla on laadukas internetyhteys sekä tarvittavat ohjelmistot
(selain, tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- sekä taulukkolaskentaohjelma). Jos kurssin
suorittamiseen tarvitaan muita työkaluja, ne mainitaan erikseen kurssikuvauksessa.
Kurssien suoritustavat vaihtelevat. Kurssit sisältävät kuitenkin aina merkittävässä määrin
opettajan valitseman kurssiaineiston itsenäistä opiskelua. Opiskeltava aineisto voi koostua esim.
video- ja ääniluennoista ja näitä tukevista Power Point –esityksistä, tieteellisistä ja populääreistä
artikkeleista, videoista sekä muusta visuaalisesta materiaalista. Oppimista edistävät tehtävät
voivat myös saada monenlaisia muotoja, kuten kaikille pakolliset viikkokeskustelut,
pienimuotoiset kirjoitelmat, esseet sekä opiskelijoiden tekemät videot, blogit sekä äänitallenteet.
Kursseihin voi sisältyä myös itse- ja vertaisarviointitehtäviä, mitkä edistävät opiskelijoiden kykyä
reflektoida ja arvioida sekä omaa että muiden suorituksia.
Kurssisuorituksen tahti voi olla melko vapaa tai hyvinkin tarkkaan aikataulutettu. Kurssin
suoritustapa on siksi syytä aina tarkistaa kurssikuvauksesta jo ilmoittautumisvaiheessa omien
aikaresurssien varaamiseksi suoritustavan vaatimusten mukaisesti. Verkkokursseissa
korostuukin opiskelijan vastuunotto paitsi ajankäytöstään, myös omasta oppimisestaan sekä
muiden oppimisen tukemisesta kursseihin usein sisältyvän osallistujien välisen
vuorovaikutuksen kautta. Opiskelu verkossa mahdollistaakin institutionaaliset, kansalliset ja
kulttuuriset rajat ylittävän opiskelun ja vuorovaikutuksen.
Samanaikaisesti suoritettavien kurssien määrää ei ole rajoitettu, mutta on suositeltavaa, että
opiskelija suorittaisi samanaikaisesti enintään muutamaa kurssia, jotta aikaa olisi riittävästi
jokaisen kurssin tarpeisiin. Verkkokurssit ovat haastavia, ja opiskelijoiden odotetaan varaavan
niille tarvittavan määrän aikaa ja energiaa. Opiskelijoiden odotetaan myös noudattavan
kurssiaikataulua ja palauttavan kurssitehtävät ajallaan.
Verkkokursseja tarjotaan syys- ja kevätlukukaudella, toisinaan myös kesällä. Noin puolet
kursseista järjestetään syksyisin ja puolet keväisin. Kurssitarjonnan määrä ja kurssien sisältö
vaihtelevat vuodesta toiseen. Jos löydät erityisen kiinnostavan kurssin UniPID:n
opetusohjelmasta, suosittelemme osallistumaan kurssille niin pian kuin mahdollista, sillä
tulevina vuosina kurssia ei välttämättä enää järjestetä.
Uusia kursseja lisätään opetusohjelmaan vuosittain, joten kannattaa pitää silmällä UniPID Virtual
Studies-kurssitarjotinta osoitteessa http://www.unipid.fi.
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Verkko-oppimisympäristöt
Kurssin alkaessa kurssille ilmoittautuneet opiskelijat saavat opettajalta ohjeet kurssin verkkooppimisympäristöön kirjautumiseksi. Useimmat UniPID-verkkokurssit toteutetaan Moodleoppimisympäristössä.
Moodle-oppimisympäristö löytyy osoitteesta http://moodle.org/. Moodleen kirjaudutaan omalla
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kurssille hyväksytyt opiskelijat saavat opettajalta lisäksi
kurssiavaimen, jonka avulla on mahdollista kirjautua kurssialustalle ja tarkemmin tutustua
kurssimateriaaleihin sekä kurssin sisältöön.
Opiskelijana sinun tulee tutustua kurssialustaan omatoimisesti ennen kurssin alkua, sillä kurssin
opettajalla ei useinkaan ole aikaa opiskelijoiden yksilölliseen opastamiseen verkkooppimisympäristön käyttöön liittyen.

Ilmoittautuminen
UniPID:n verkkokursseille ilmoittaudutaan täyttämällä lomake UniPID:n nettisivujen kautta
osoitteessa: http://www.unipid.fi/students/virtual-studies/.
Ilmoittautuessa sinua pyydetään täyttämään seuraavat tiedot:























Koko nimi
Sukupuoli
Henkilötunnus (vaihto-opiskelijoilla ja muilta ulkomaalaisilla opiskelijoilla syntymäaika)
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kotipaikkakunta
Kansalaisuus
Äidinkieli
Kieli yhteydenottoja varten: suomi tai englanti
Lupa välittää henkilötietoja eteenpäin UniPID:n jäsenyliopistoissa
Suomalainen kotiyliopisto
Muu kotiyliopisto (jos on)
Opiskelijanumero
Tiedekunta/laitos
Pääaine/tutkinto-ohjelma
Oletko ilmoittautumishetkellä läsnäoleva kotiyliopistossasi: kyllä/ei
Tutkinto, johon opinnot on tarkoitus sisällyttää
Opintojen aloittamispäivämäärä
Arvioitu opintojen päättymispäivämäärä
Kuka kotiyliopistossasi (opintohallinnossa) on hyväksynyt opinnot osaksi tutkintoasi ja
hyväksymisen päivämäärä
Suoritatko UniPID:n Sustainability in Development -opintomoduulia (ks. s. 5)

Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen suostut siihen, että UniPID toimittaa lomakkeella antamasi
tiedot kurssia järjestävään yliopistoon. Ilmoittautumislomakkeen tietoja käytetään sekä
hallinnollisissa prosesseissa että opiskelijavalinnoissa. Huomaathan, että UniPID:n
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opintomoduulia suorittavat opiskelijat ovat opiskelijavalinnoissa etusijalla, mikäli kurssille
ilmoittautuneiden määrä ylittää kurssille otettavien opiskelijoiden määrän.
Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen ei siis automaattisesti takaa pääsyä kurssille. Kurssin
opettaja voikin halutessaan pyytää opiskelijoita toimittamaan esim. motivaatiokirjeen tai
ennakkotehtävän ennen kurssin alkua opiskelijavalintojen helpottamiseksi, mikäli kurssilla ei ole
tilaa kaikille ilmoittautuneille.

Kurssien eteneminen
Jokainen UniPID:n verkkokurssi on 5 opintopisteen laajuinen. Kun suunnittelet osallistumista
UniPID Virtual Studies-kurssille, se kannattaa sisällyttää myös henkilökohtaiseen
opintosuunnitelmaasi (HOPS). Opintojen sisällyttäminen tutkintoon on hyväksytettävä etukäteen
kotiyliopiston omalla laitoksella. Apuna tässä prosessissa voi käyttää verkko-opintojen
yhteyshenkilöitä, joiden yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta (ks. s.7).

Ennen kurssin alkua
1. Valitse sinua kiinnostava kurssi ja lue kurssikuvaus tarkasti.
Joillekin kursseille pääsyn on vaatimuksena aikaisempia opintoja tai aiemmin hankittuja
tietoja, jotka mainitaan kurssikuvauksissa. Varmistathan etukäteen, että täytät
ennakkotietovaatimukset ja että kurssi voidaan hyväksyä osaksi tutkintoasi.
2. Ilmoittaudu kurssille osoitteessa http://www.unipid.fi/students/virtual-studies/
Täytä ilmoittautumislomakkeen kaikki tiedot. Puutteellisesti täytetty
ilmoittautumislomake voi johtaa ilmoittautumisen hylkäämiseen.
Huom. jos opiskelijalta vaaditaan erillinen ilmoittautuminen (esim. Avoimen yliopiston
kautta suoritettavat kurssit), ohjeet näihin lisätoimiin löytyvät kurssikuvauksista.
3. Sähköinen lomake lähtee kurssin opettajan hyväksyttäväksi.
Kurssin opettaja ilmoittaa ilmoittautumisajan päätyttyä, onko sinut hyväksytty kurssille.
Jos tietoa ei kuulu viikon sisällä rekisteröitymismääräajan päättymisestä, ota yhteys
suoraan kurssin opettajaan. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä myös UniPID:n opinto- ja
viestintäkoordinaattoriin (osku.haapasaari@jyu.fi).
4. Tutustu verkko-oppimisympäristöösi.
Kun tulet hyväksytyksi kurssille, saat kurssin opettajalta ohjeet oppimisympäristöön
pääsyä varten. Opettaja lähettää sinulle tarvittavat tiedot saadaksesi oikeudet
kurssimateriaaleihin. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat materiaalit, tarpeeksi
aikaa ja että olet tutustunut oppimisympäristöön ennen kuin aloitat kurssin.

Kurssin aikana
5. Lue kurssikuvaus ja aikataulu tarkasti.
Vaikka verkkokurssit ovat joustavia ja saat suorittaa ne kotoa käsin, itsenäistä opiskelua
on paljon ja määräaikoja on noudatettava.

Kurssin lopuksi
6. Sinua pyydetään täyttämään sähköinen palautelomake.
Palautteen anto on tärkeää UniPID:n verkko-opintojen kehittämiseksi. Palautteesi auttaa
kurssin opettajaa tunnistamaan mitkä kurssin osa-alueet toimivat suunnitellusti, ja millä
osa-alueilla on mahdollisia kehitystarpeita.
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7. Arvostelu ja palaute.
Kurssin aikana voit saada palautetta suorituksistasi sekä opettajalta että muilta
opiskelijoilta. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
8. Opintopisteiden rekisteröinti.
Kun olet suorittanut kurssin hyväksytysti, arvosanasi ja opintopisteet merkitään kurssin
tuottaneen yliopiston opintohallintajärjestelmään. Tätä varten sinulle luodaan
tarvittaessa ns. vierailijatunnukset. Vierailijatunnusten onnistunut luonti edellyttää, että
ilmoittautumislomakkeen kaikki kentät on täytetty ja että tiedot ovat ajan tasalla.
Huom. Kun kurssi on päättynyt ja opintopisteet on kirjattu, olet itse vastuussa
opintopisteiden siirrosta kotiyliopistosi opintorekisterijärjestelmään. Tämä tapahtuu
kurssin tuottaneesta yliopistosta saatavalla opintosuoritusotteella tai todistuksella, joka
tulee toimittaa oman laitoksen opintohallintoon. Kurssin opettaja ja hallintohenkilökunta
auttavat sinua tarvittaessa tässä prosessissa. UniPID:n koordinaatioyksikkö voi
poikkeustapauksissa (esim. jos opiskelijan koti-instituutio ei ole UniPID:n jäsenyliopisto)
toimittaa opiskelijalle myös erillisen kurssitodistuksen.

UniPID-opintomoduuli Sustainability in Development
UniPID:n opintomoduuli (ent. sivuaineopintokokonaisuus) Sustainability in Development
koostetaan vähintään viidestä 5 opintopisteen laajuisesta kurssista, eli yhteensä 25
opintopisteestä. Opiskelijat saavat valita moduuliin sisällytettävät kurssit oman kiinnostuksensa
mukaisesti.
Opintomoduulin suorittaminen edellyttää ilmoittautumista. Ennen moduuliin ilmoittautumista,
sinun tulee varmistaa, että kokonaisuus voidaan sisällyttää tutkintoosi. Moduulin suorittajat ovat
etusijalla kurssien opiskelijavalinnoissa.
Vaikka olisit jo suorittanut yhden tai useamman UniPID:n verkkokurssin loppuun saakka, voit
ilmoittautua moduulin suorittajaksi. Myös tässä tapauksessa sinun on sovittava kotiyliopistossasi
moduulin sisällyttämisestä osaksi suorittamaasi tutkintoa.
Sustainability in Development -moduulin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat UniPID:n
koordinaatioyksiköstä moduulin suorituksesta todistuksen. UniPID:n opinto- ja
viestintäkoordinaattori (osku.haapasaari@jyu.fi) laatii todistuksen toimitettua
opintosuoritusotetta vastaan.

Yleisiä ohjeita verkkokursseille
Koska verkkokursseille osallistuu opiskelijoita monista eri yliopistoista ja eri aloilta, on syytä
käydä läpi muutamia yleisiä ohjeita. Näitä ohjeita voidaan käyttää kaikilla kursseilla, mutta
kurssien ja tieteenalojen välillä on eroavaisuuksia. Noudata siis ensisijaisesti kurssin opettajan
määrittelemää ohjeistusta, ja toissijaisesti tässä dokumentissa kuvattuja ohjeita.

Plagiointi
Plagiointi on vakava rikkomus. Muista antaa tunnustus kaikille ajatuksille, lauseille ja
viittauksille, jotka eivät ole sinun omiasi. Useilla kursseilla käytetään
plagioinnintunnistusohjelmia ongelmien ehkäisemiseksi. Opiskelijana olet vastuussa siitä, että
käytät suoria sitaatteja ja lähdeviittauksia hyvän akateemisen käytännön mukaisesti. Jos sinulla
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on kysyttävää asiasta, hyödynnä kurssialustasi Kysymyksiä ja vastauksia -palstaa. Näin
kysymyksesi saavuttavat paitsi opettajan, myös muut kurssilaiset, eikä opettajan tarvitse vastata
erikseen useamman opiskelijan samansuuntaisiin kysymyksiin. Englanninkielistä tietoa
plagioinnista löydät sivuilta www.plagiarism.org.
Useimmilla kursseilla opiskelijat saavat itse valita käyttämänsä viittaustavan, mutta sitä on
käytettävä johdonmukaisesti. Huomaathan, että joskus opettaja voi pyytää kaikkia opiskelijoita
käyttämään samaa, opettajan määrittelemää lähdeviittaustyyliä (esim. Harvard). Erilaisia
lainaustapoja on esitelty englanniksi sivulla
http://www.plagiarism.org/plag_article_citation_styles.html.

Tieteellinen kirjoittaminen
Verkko-opintoja suorittavia opiskelijoiden suorituksia arvioidaan usein kirjallisten tehtävien
avulla. Opiskelijoiden odotetaan ilmaisevan itseään selkeästi, joten kiinnitä huomiota
kirjoitustyyliin, kielioppiin, tekstin jäsentelyyn sekä muihin tieteellisen kirjoittamisen osa-alueisiin.
Koska verkko-opintoja suorittavat opiskelijat edustavat erilaisia tieteellisiä ja institutionaalisia
taustoja, tähän oppaaseen on koottu joitakin yleisiä ohjeita tieteellistä kirjoittamista koskien.




Englannin kieliopin ohjeet: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
Englannin välimerkkiohjeet: http://www.thepunctuationguide.com/
Englanninkielisen esseekirjoittamisen ohjeet: http://www.theory.org.uk/david/essay.htm
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Yhteystiedot
Yliopistojen omat Virtual Studies-yhteyshenkilöt auttavat opiskelijoita opintoihin liittyvissä
hallinnollisissa asioissa. Yhteyshenkilöt voivat auttaa kursseille ilmoittautumisessa,
opintopisteiden siirrossa sekä vastata mahdollisiin yleisiin kysymyksiin UniPID:n verkkoopinnoista. Kurssikohtaiset kysymykset lähetetään kuitenkin kurssin opettajalle.
Jos tarvitset apua, eikä kotiyliopistollasi ole yhteyshenkilöä tai et saa häneen yhteyttä, voit ottaa
yhteyttä UniPID:n opinto- ja viestintäkoordinaattoriin: osku.haapasaari@jyu.fi.

Yhteyshenkilöt yliopistoittain
Aalto-yliopisto: ei nimettyä yhteyshenkilöä, ota yhteyttä Osku Haapasaareen
Helsingin yliopisto: Maika Strömberg (maika.stromberg@helsinki.fi)
Itä-Suomen yliopisto: Roseanna Avento (roseanna.avento@uef.fi)
Jyväskylän yliopisto: Osku Haapasaari (osku.haapasaari@jyu.fi)
Lapin yliopisto: Sanna Konola (sanna.konola@ulapland.fi)
Oulun yliopisto: ei nimettyä yhteyshenkilöä, ota yhteyttä Osku Haapasaareen
Tampereen yliopisto: Anna Wansén-Kaseva (Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi)
Turun yliopisto: Rebecca Frilund (rebfri@utu.fi)
Åbo Akademi: Ea Blomqvist (ea.blomqvist@abo.fi)

UniPID-koordinaatioyksikkö
Osku Haapasaari
Opinto- ja viestintäkoordinaattori
Puh. +358 40 805 4327
email: osku.haapasaari@jyu.fi
Minna Hakkarainen
Yliopistonlehtori, UniPID verkko-opetus
email: minna.hakkarainen@helsinki.fi
Anja Onali
Toiminnanjohtaja
Puh. +358 40 1811 928
email: anja.k.onali@jyu.fi
The Finnish University Partnership for International Development (UniPID)
OPK 317, Seminaarinmäen kampus
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
www.unipid.fi
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