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Aiheina tänään:

• Vinkkejä sopivan kurssin 
valintaan

• Kuinka voit hyödyntää 
kurssihakua FITechin sivuilla

• Mitä on hyvä tietää kursseille 
hakemisesta?

• FITech & Mimmit koodaa -
opintopiiri

Keitä me olemme?

Monica Sandberg
Opintoasioiden suunnittelija

Katri Ventus
Operatiivinen johtaja, FITech
Projektipäällikkö, FITech ICT

Maiju Torkkeli
Viestinnän asiantuntija
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• AIHE Mitä uutta haluat oppia? Mitä taitoa tarvitset?

• TAVOITE Mitä haluat osata opintojen/kurssin jälkeen?
Haluatko oppia tekemään itse(näisesti) vai ymmärtää ilmiötä?

• TASO Onko aihe sinulle ennestään tuttu vai lähdetkö alkeista liikkeelle?
Onko sinulla alan koulutus tai työkokemusta vai onko taustasi muualla?
 alkeis- ja johdantotason kurssit, perus- ja keskitason kurssit, syventävä taso

• MÄÄRÄ Kuinka monta kurssia kannattaa ottaa kerralla? 
Pohdi omaa ajankäyttöäsi, peilaa tavoitteisiin ja tee suunnitelma.

• OPISKELUMUOTO Mikä tukee oppimistasi parhaiten?
Aikataulutettu yhdessä tekeminen – joustavasti omaan tahtiin opiskelu
 verkkokurssit, monimuoto-opetus, lähiopetus
 Etänä, paikan päällä
 opiskelukieli

Miten valitsen itselleni sopivan kurssin?
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Miten hyödynnän FITechin
nettisivujen hakua ja 

kurssisuodatinta?

• Tutustu kaikkiin FITech-opintoihin 
nettisivuillamme.

• Suodattimesta voi valita mm. aiheen, 
kurssitason, järjestävän yliopiston tai kurssin 
opetustavan.

• Milloin kurssi alkaa -valikosta näet

• tulevat kurssit

• jatkuvasti käynnissä olevat kurssit

• kurssit, joiden hakuaika on jo päättynyt

https://fitech.io/fi/opinnot
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Hakuvaihe

Hakemuksia käsitellään eri tahtiin. Jos kurssin alkuun on vielä paljon aikaa, 
hakemuksestasi ei välttämättä heti kuulu. Hakemuksesi on kyllä mennyt läpi, 
jos olet saanut Opintopolusta vahvistusviestin.

Paikan 
vastaan-

ottaminen

Kun saat Opintopolusta sähköpostiviestin, että sinulle on myönnetty 
kurssipaikka, kannattaa käydä heti ottamassa paikka vastaan, sillä muuten se 
helposti unohtuu.

Opiskelun
ohjeistus

Paikan vastaanottamisen jälkeen ohjeet opiskeluun ja IT-tunnusten aktivointiin tulevat 
yliopistolta (huom. kaikilla on omat tunnuksensa). Jos ohjeistusta ei kuulu kurssin 
alkuun mennessä, kannattaa kysyä ko. yliopiston yhteyshenkilöltä (yhteystiedot listattu 
täällä) ja/tai kurssin opettajalta.

Kurssin 
aikana

Jos vain pystyt, käy etukäteen tutustumassa kurssialustaan (esim. Moodle) ja siellä 
oleviin materiaaleihin. Suunnittele ajankäyttöäsi suhteessa mahdollisiin deadlineihin. 
Kurssiin ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ota ensisijaisesti yhteyttä opettajaan.

Muista tarkastaa usein kysytyt kysymykset: 
moniin kysymyksiin on vastattu siellä!

Mitä tapahtuu hakemisen jälkeen?

https://fitech.io/fi/ota-yhteytta/'
https://fitech.io/fi/opiskelu-fitechissa/ukk/
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• Mimmit koodaa -yhteisössä herännyt keskustelua ja toiveita yhdessä oppimisesta,
FITech-verkostoyliopiston tarjonnassa tarkoitukseen soveltuvia laadukkaita yliopistokursseja
 Toteutetaan yhdessä ensimmäinen opintopiiripilotti syksyn 2021 aikana

• Kurssina FITech 101: Johdatus ohjelmointiin (2 op)

• Ohjelmointiympäristö selaimessa  ainoat tarvittavat asiat ovat nettiyhteys ja laite, jolla voi 
käyttää selainta

• Opintopiirin aikana vertaistuki Mimmit koodaa -Slack-kanavalla, jossa kurssin opettajat käyvät 
vastaamassa kysymyksiin 2-3 kertaa viikossa

• Lisäksi kurssin oma Slack-kanava ja ”pyydä apua” -nappi

• Aikataulu: 15.10.–15.12.2021

• Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/3WCL5SmoJNosyCJdA

FITech & Mimmit koodaa -opintopiiri
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Ota yhteyttä:

• info(at)fitech.io

• Yhteydenottolomake nettisivuilla https://fitech.io/fi/ota-yhteytta/

Kysymyksiä?
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