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Yhteisen kesälukukauden loppuraportista
Loppuraportissa kuvataan pelkistetysti kesäportaaliyhteistyön eri vaiheita yhteisestä
näkökulmasta. Pelkistetyn kuvauksen takana on monia käänteitä koskien eri huomioitavia
asioita, jotka ovat putkahtaneet prosessin aikana esiin. Kaikki eteen tulevat pienet haasteet on
ratkaistu hyvässä yhteistyössä.
Kansallisen yhteistyön lisäksi jokaisessa 21 ammattikorkeakoulussa on tehty paljon myös
sisäistä

työtä;

opintojaksojen

suunnittelu

ja

toteutus

opetushenkilöstön

toimesta,

opintotoimistot, hallintohenkilöstö sekä IT-tuki ovat antaneet oman panostuksensa
kesälukukauden ja kesäportaalin toteuttamiseen ja onnistumiseen.
Raportissa, tilastoissa ja opiskelijoille osoitetussa palautekyselyssä huomioidaan vain
kesäopintoportaalin avulla saavutettu opiskelijaliikkuvuus, emme tuo esille muuta kansallista
yhteistyötä, emmekä oman ammattikorkeakoulun sisällä tapahtunutta kesäopiskelua.

1 Kesäportaaliyhteistyön tausta
Syksyllä 2015 allekirjoitettiin 21 ammattikorkeakoulun yhteistyösopimus verkkosivuston
(kesäportaali http://summersemester.fi) luomisesta ja ylläpidosta, jossa kootusti on tarjolla
kaikkien allekirjoittaneiden ammattikorkeakoulujen kesälukukausien tarjonta. (kts. Liite
Sopimus).
Kesäportaalin tavoitteena oli/on entistä paremmin mahdollistaa ympärivuotinen opiskelu
laajentamalla kesälukukauden tarjontaa valtakunnallisesti, ja hyödyntää verkko-opetuksen
kautta ajasta ja paikasta riippumatonta joustavaa opiskelua.
Kesäportaalissa on koottuna 21 AMK:in kesälukukauden opintojaksotiedot, ja linkki ko. AMK:n
sivulle. Ilmoittautuminen ja muu hallinnointi tapahtuu erikseen jokaisessa AMK:ssa, portaali
toimii tarjottimena, josta opiskelija löytää tiedon kesälukukauden opiskelumahdollisuuksista.
Turun ammattikorkeakoulu sai tehtäväkseen verkkosivuston teknisen toteutuksen ja ylläpidon
sekä yleisen koordinointi-tehtävän.
Valmisteleva työ aloitettiin heti syksyllä, sopimuksen allekirjoituksen jälkeen (7.10.2015), ja
operatiivinen, tiivis yhteistyö vuoden 2016 tammikuussa.
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Kesäportaali-konseptin luominen on ollut uuden toimintatavan pilotointia; prosessia on
kuvannut voimakkaasti se, miten jatko kehitämme, miten parannamme toimintaamme
seuraavaksi kesäksi.

2 Kesäportaaliyhteistyön eteneminen
Yhteistyötä on tehty seuraavasti Turun AMK:n koordinoimana: Jokaisesta mukana olevasta
AMKista on yhteyshenkilö, joka on tiedottanut ja ohjeistanut yhteisesti sovittujen pelisääntöjen
mukaisesti omaa organisaatiotaan. Yhteistyön muotoja ovat olleet säännölliset Skypekokoukset sekä sähköposti, joka on syksystä 2016 alkaen korvattu Yammerilla yhteistyön
helpottamiseksi.
Yhteisen kesälukukauden järjestämisessä ja toteuttamisessa on ollut seuraavat vaiheet:

2.1 Portaalin suunnittelu ja rakentaminen
Tehdyn sopimuksen mukaisesti portaalin rakentaminen ja ylläpito on ollut Turun AMK:n
vastuulla. Portaali on tehty Wordpress-pohjaa käyttäen, ja se on kolmikielinen. Käytetyt kielet
ovat suomi, ruotsi sekä englanti.
Portaalin rakentamisessa ja sisällöntuotannossa tehtiin yhteistyötä kaikkien 21 AMK:n kanssa.
Kokouksissa keskusteltiin portaalin rakenteessa, ja esim. oikeiden termien käytöstä.
Kesäportaali: www.summersemester.fi

2.2 Opintotarjonnan tuominen portaaliin ja Ilmoittautuminen opintojaksoille
Jokainen ammattikorkeakoulu keräsi oman kesäopintotarjontansa (jokainen päätti omalta
osaltaan mitä halusivat omasta kesätarjonnastaan tuoda portaaliin), ja toimitti sen Exceltiedostona Turkuun, josta tiedot ajettiin portaaliin.
Portaalissa on perustiedot opintojaksoista, lisätiedot ja ilmoittautuminen opintojaksoille on
tapahtunut ko. AMK:n omissa järjestelmissä.
Portaali avautui 1.4.2016,
ammattikorkeakouluittain.

ja

tässä

pilotointikesässä
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ilmoittautumisajat

vaihtelivat

Esimerkkinä Turun AMK:n ilmoittautumismenettely:
Kesäportaalissa ollut linkki johdatti opiskelijan e-lomakkeeseen, johon hän täytti
perushenkilötietonsa ja HAKA-tunnuksensa.
Turun AMK:ssa tiedot ajettiin e-lomakkeesta Winhaan, josta edelleen SoleOPSiin.
Tämän jälkeen opiskelijalle lähetettiin infokirje opintojen aloituksesta. Alla infokirje:
Hei,
kiitos rekisteröitymisestäsi Turun ammattikorkeakoulun kesälukukauden opiskelijaksi.
Rekisteröitymisesi on nyt valmis ja voit ilmoittautua haluamillesi kesäopintojaksoille Turun
AMK:n SoleOpsissa (ops.turkuamk.fi).
Ne opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittaneet henkilötunnustaan rekisteröimiskaavakkeessa, vaan
pelkän syntymäajan, rekisteröinti kestää kaksi päivää ja he voivat ilmoittautua kursseille
huomisesta alkaen.
Kirjatumaan pääset kotikorkeakoulusi HAKA-tunnuksilla. Seuraa ilmoittautumistilannetta
SoleOpsissa. Opintojakson opettaja hyväksyy/hylkää ilmoittautumisesi SoleOps-järjestelmässä.
Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen löydät liitteestä. Opetukseen tai Optiman työtilaan
liittyvissä kysymyksiä voit kääntyä opintojakson opettajan puoleen. Henkilökuntamme
sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi.
Opettajan nimi löytyy kunkin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Mikäli opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Optima, pääset kirjatumaan sinne
osoitteessa: optima.turkuamk.fi. Käytä kirjautumiseen oman korkeakoulusi HAKA-tunnuksia.
Kun opintojakso on päättynyt ja arvosanat on kirjattu Turun AMK:n opiskelijarekisteriin, voit
pyytää opintosuoritusotteen osoitteesta: summersemester@turkuamk.fi.
Paperinen opintosuoritusote lähetetään sinulle postitse ilmoittautumislomakkeessa
ilmoittamaasi osoitteeseen. Toimita opintosuoritusote kotikorkeakouluusi, jotta arvosanasi
voidaan kirjata myös kotikorkeakoulusi opiskelijajärjestelmään.
Mikäli sinulla on ilmoittautumisen kanssa ongelmia tai muuta kysyttävää, ota rohkeasti
yhteyttä, me autamme mielellämme.
Kesäisin terveisin,
Kesäopinto-tiimi
Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3A,
20520 Turku
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Hi!
Thank you for your registration as a student in the summer semester of Turku University of
Applied Sciences.
Your registration is now complete and you can enrol for the summer courses of your choice in
TUAS' SoleOps system (ops.turkuamk.fi).
You can log in the system with the HAKA user ID from your own higher education institution.
Please follow the enrolment status in SoleOps. The teacher of the course accepts/rejects your
enrolment in SoleOps. Please find more specific information on the enrolment enclosed. In
terms of questions related to teaching or the workspace in Optima, please contact the teacher
of the course. The email addresses of our staff members are of the format:
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi.
The name of the teacher can be found in the implementation plan of each course.
If the course utilises the online learning environment Optima, you can log in at the address:
optima.turkuamk.fi. Please use the HAKA user ID from your own higher education institution to
log in.
Once the course is over and the grades registered in the student register of TUAS, you can ask
for a transcript of records from: summersemester@turkuamk.fi.
A printout of the transcript of records will be sent to you to the postal address you entered in
the enrolment form. Please submit the transcript of records to your own higher education
institution so that the grades can be registered also in the student register of your own higher
education institution.
If you have problems with the enrolment or any other questions, please contact us – we’ll be
happy to help!
Kind regards,
Summer Study Team
Turku University of Applied Sciences
Joukahaisenkatu 3A,
20520 Turku
Infokirjeen liitteenä oli myös ohjeistus opintojaksolle ilmoittautumiseen SoleOpsissa.
Jokainen opiskelija pystyi oman HAKA tunnuksensa avulla ilmoittautumaan kaikille
haluamilleen opintojaksoille, joilla oli tilaa.
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Esimerkkinä muista tavoista Kyamki:n ilmoittautumiskäytäntö:
Kesäopintoportaalin

linkki

opintojaksokuvaukseen.
opintojaksokuvauksen
Ilmoittautumislomakkeella

johdatti

avoimen

Opiskelija

ilmoittautui

yhteydessä
opiskelija

amk:n
olevan

ilmoitti

koulutuskalenterissa
opintojaksolle

olevaan

täyttämällä

ilmoittautumislomakkeen.

kotiammattikorkeakoulunsa

laskutuksen

välttämiseksi.

2.3 Suoritusmerkintöjen siirtyminen eri ammattikorkeakoulujen välillä
Yhteistä suoritusmerkintöjen siirtotapaa emme saaneet aikaiseksi, johtuen jokaisen AMK:n
omista hyväksilukukäytänteistä. Kesäportaaliyhteistyön alaisten ammattikorkeakoulujen
yhteyshenkilöistä kerättiin alla oleva lista, jossa oli kirjattuna tarkat yhteyshenkilöt ja listaus
suoritusotteiden toimitustavoista.

Suoritusmerkintöjen siirtotapoja olivat: Koottujen Excel-taulukoiden (koottuihin Exeltaulukoihin oli merkitty opiskelijan nimi ja sukunimi, opintojakson nimi (suomi/englanti),
arvosana, suoritusaika ja opintopisteet) lähetys ammattikorkeakoulujen yhteyshenkilöiden
välillä tai paperisten opintosuoritusotteiden lähetys opiskelijalle postilla. Opiskelijan tuli
toimittaa paperinen opintosuoritusote kotikorkeakouluunsa määrätylle henkilölle tai
opintotoimistoon.
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Kyamkin esimerkki:
Opiskelijoiden muualla suorittamat kesäopinnot rinnastettiin avoimen amk:n opintoihin ja
niihin sovellettiin vastaavaa ahotointi- prosessia. Ensi kesän tavoitteena on rinnastaa
kesäportaaliopinnot opintojen aikana suoritettuihin opintoihin ja kytkeä ne HOPSiin, jolloin
opinnot voidaan katsoa etukäteen hyväksytyiksi ja voidaan siirtää suoraan yhteenveto Excelistä
opiskelijarekisteriin.

2.4 Opiskelijapalautteen keruu
Opiskelijapalaute kesäportaalin toimivuudesta kerättiin syksyllä 2016, kts. Liite.
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3 Opiskelijan tuki ja usein kysytyt kysymykset
Portaalissa

on

yhteystietona

osoite:

summersemester@turkuamk.fi.

Tähän

sähköpostiosoitteeseen kevään ja kesän 2016 aikana tulleiden tiedusteluiden pohjalta on
laadittu portaaliin usein kysytyt kysymykset- sivu. Tämä työ on tehty syksyllä 2016, ja tämä
FAQ-sivu tarkoitettu käytettäväksi kesälukukaudella 2017.
FAQ:
Ovatko opinnot maksullisia?
Opinnot eivät maksa tutkinto-opiskelijoille tai avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoille.
Muilta peritään avoimen ammattikorkeakoulun mukainen opintomaksu. Ilmaiskoodi löytyy
opintojakson ilmoittautumisista.
Mistä löydän yhteyshenkilöt?
Kesäportaalin yhteyshenkilöt ja sähköpostit löytyvät yhteystiedot välilehdeltä
Miten opintojaksolle ilmoittautuminen tapahtuu?
Pääset ilmoittautumaan opintojaksolle klikkaamalla opintojakson nimeä ja kohtaa ilmoittautuminen
Opintojaksokyselyt (esim. aika, suoritustapa, tentti, ym.)
Suoraan opettajille tai opintojakson toteuttavaan ammattikorkeakouluun. Yhteyshenkilöt löytyvät
yhteystiedot välilehdeltä.
Mistä tiedän onko minut hyväksytty opintojaksolle?
Opettaja lähettää hyväksymistiedot sähköpostilla tai voit vaihtoehtoisesti katsoa tilanteen
SoleOpsista, jos se on kyseisessä ammattikorkeakoulussa käytössä.
Onko opinnoissa lähiopetusta?
Kesäopinnoissa saattaa olla myös lähiopetuspäiviä. Otahan selvää opintojakson toteuttajalta
kurssin suoritustapa ja onko mahdollista suorittaa opintojakso pelkästään verkossa.
Unohdin opintojaksot joille ilmoittauduin
Otathan yhteyttä siihen ammattikorkeakouluun johon ilmoittauduit. Merkitsethän aina muistiin
mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
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Opintojakso on täynnä, voiko siihen ilmoittautua varasijalle?
Yleensä kyllä, kysythän asiaa aina suoraan siitä ammattikorkeakoulusta, johon olet ilmoittautunut
Ilmoittautuminen ei onnistu
Ensisijaisesti otathan yhteyttä opintojaksoa tarjoavaan ammattikorkeakouluun. Yhteyshenkilöt
löytyvät

yhteystiedot

välilehdeltä.

Ongelmatilanteissa

voit

ottaa

yhteyttä

myös

summersemester@turkuamk.fi
Summersemester sivusto ei toimi
Otathan yhteyttä summersemester@turkuamk.fi
Kirjautuminen HAKA tunnuksilla ei onnistu
Otathan ensisijaisesti yhteyttä opintojakson toteuttavaan ammattikorkeakouluun
Mistä tiedän sopiiko kesäopintojakso suorittamaani tutkintoon?
Keskustelethan asiasta opettaja tuutorisi tai opinto-ohjaajan kanssa aina ennen kuin ilmoittaudut
opintojaksolle ja selvität opintojakson soveltuvuuden tutkintoon.
Yhteystietoni ovat muuttuneet, mihin voin ilmoittaa uudet yhteystietoni?
Jos yhteystietosi muuttuvat kesäopintojen aikana, muistathan ilmoittaa siitä kaikkiin niihin
korkeakouluihin, joissa opiskelet.
Mistä saan opintosuoritusotteen?
Kts. portaalissa oleva tieto koskien eri ammattikorkeakoulujen käytäntöjä.
Onko kesäopintojaksoja mahdollista suorittaa jonakin muuna ajankohtana kuin nettisivuilla lukee?
Opintojakson suorittaminen eri aikataulun mukaan on yleensä mahdotonta. Otathan kuitenkin
yhteyttä siihen korkeakoulun yhteyshenkilöön, jossa opiskelet ja selvität asian. Voit myös kysyä
suoraan opettajalta asiaa.
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4 Tilastot
Kesäportaaliyhteistyön

aikana

kerättiin

tilastotietoja

tarjotuista

opintojaksoista,

opintopisteistä, ilmoittautumisista, suorittaneista opiskelijoista ja suoritetuista opintopisteistä.
Tilastotiedot on jaettu korkeakouluittain. Tilastotietoa kerättiin myös suosituimmista
opintojaksoista, joihin listattiin 50 suosituinta opintojaksoa, joihin on ilmoittauduttu eniten.
Jokainen ammattikorkeakoulu ilmoitti omat opintojaksotietonsa ja pyydetyt luvut ja näistä
muodostettiin alla olevat kaaviot.
Tilastoinnissa on huomioitu vain kesäportaalin avulla saavutettu opiskelijaliikkuvuus.
Tilastoissa ei ole huomioitu ammattikorkeakoulun omien opiskelijoiden ilmoittautumisia ja
suorituksia kesälukukaudella, eikä muita kansallisia yhteistyön muotoja, esim. FUAS:in piirissä
tapahtunutta opiskelijaliikkuvuutta.

4.1 Portaaliin tarjottujen opintojaksojen määrä korkeakouluittain ja 50 suosituinta
opintojaksoa
Alla on kaavio, johon on listattu kaikkien 21 ammattikorkeakoulun tarjoamien opintojaksojen
määrät yhteensä kesäopintoportaalissa.
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TAULUKKO 1. 50 suosituinta opintojaksoa suurimman ilmoittautumismäärän mukaan
Ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Centria-ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Karelia ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Centria-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Centria-ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu
Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Centria-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Opintojakso
Ilmoittautumiset
KESÄ16 Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen
250
KESÄ16 Palkkahallinto
98
KESÄ16 Raskausajan diabetes
94
Indroduction to Java Programming
91
Positiivinen psykologia
85
Johtaminen ja työyhteisötaidot
83
Olio-ohjelmointi (C++)
81
KESÄ16 Sijoitustoiminta
73
C#-ohjelmointi
71
Python Programming
70
C Programming
70
Skriptiohjelmointi (PHP)
70
Python-ohjelmointi
69
Päihdetyön peruskurssi
68
Lapset puheeksi- menetelmäkoulutus
67
Indroduction to Computing
58
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt
55
Arvopaperikauppa
54
Onnistuneeseen työuraan
53
Saksan alkeiskurssi
52
Basic and advanced Unix/Linux
52
Arvopaperisijoittaminen
52
Työsuojelu
52
Tietoturvaratkaisut
49
The Cisco CCNA Training Package
48
Verkkosivuston toteutus
48
Henkilöverotus
48
C++ -peruskurssi
46
Vienti- ja tuontitoiminta
45
Kuntoutus- ja kuntouttava toiminta
45
Positiivinen psykologia ja johtaminen
44
Ideasta yritykseksi
43
Advanced Usage of Office Programs
41
SQL-perusteet
41
Rahoitusmatematiikka
41
Management and Leadership
41
Ruby-ohjelmointi
40
Julkisoikeuden perusteet
40
Moninaisuuden kohtaaminen
40
Yrittäjyys
40
Sopimusoikeus
39
Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveysalalla
38
KESÄ16 Aktiivinen ikääntyminen
38
Business Online Visibility
36
SQL ja relaatiotietokannat
36
The Internet Economy, Business Models and Strategies
35
JavaScript
35
Social Media as a Tool in Work Communities
35
Työhyvinvoinnin johtaminen
35
Security Solutions (SSCP certification)
34
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4.2 Opintojaksoilmoittautumiset muista ammattikorkeakouluista
ESIM. Muista ammattikorkeakouluista Metropoliaan tulleet opintojakso ilmoittautumiset

Opintojaksoilmoittautumiset muista ammattikorkeakouluista
Metropolia Ammattikorkeakoulu

1072

Savonia-ammattikorkeakoulu

677

Centria-ammattikorkeakoulu

649

Kajaanin ammattikorkeakoulu

386

Oulun ammattikorkeakoulu

332

Karelia ammattikorkeakoulu

308

Humanistinen ammattikorkeakoulu

289

Saimaan ammattikorkeakoulu

254

Satakunnan ammattikorkeakoulu

237

Vaasan ammattikorkeakoulu

208

Turun ammattikorkeakoulu

195

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

162

Mikkelin ammattikorkeakoulu

118

Laurea-ammattikorkeakoulu

108

Tampereen ammattikorkeakoulu

95

Yrkeshögskolan Arcada

90

Yrkeshögskolan Novia

77

Hämeen ammattikorkeakoulu

65

Lapin ammattikorkeakoulu

56

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

42

Lahden ammattikorkeakoulu

25
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4.3 Muista ammattikorkeakouluista vastaanotettujen opiskelijoiden opintoja suorittaneiden
opiskelijalukumäärä ja suoritetut opintopisteet ammattikorkeakouluittain

Muista ammattikorkeakouluista vastaanotettujen opiskelijoiden
opintoja suorittaneiden opiskelijalukumäärä
Yhteensä: 2357
Savonia

608

Centria-ammattikorkeakoulu

377

Metropolia

252

Karelia

174

Saimaa

129

KAMK

123

HUMAK

107

VAMK

95

TUAMK

80

SAMK

43

OAMK

41

TAMK

39

Laurea

38

KYAMK

32

MAMK

31
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Muista ammattikorkeakouluista vastaanotettujen opiskelijoiden
suoritetut opintopisteet
Yhteensä: 10251
Savonia
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4.4 Muista ammattikorkeakouluista vastaanotettujen opiskelijoiden opintojaksoille hyväksytyt
ja suorittaneet opiskelijat

Muista ammattikorkeakouluista vastaanotettujen opiskelijoiden
opintojaksoille hyväksytyt ja suorittaneet opiskelijat
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia
377

Centria-ammattikorkeakoulu
123

Kajaanin ammattikorkeakoulu

386
174

Karelia ammattikorkeakoulu

308

107

Humanistinen ammattikorkeakoulu

289

129

Saimaan ammattikorkeakoulu
95

Vaasan ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

38

Oulun ammattikorkeakoulu

41

Tampereen ammattikorkeakoulu

39

Yrkeshögskolan Arcada

29

Mikkelin ammattikorkeakoulu

31

Satakunnan ammattikorkeakoulu

43

254
208

80

Turun ammattikorkeakoulu

649

148
108

98
95
90
75
72

14
51
24
50
32
42
20
25
20
20

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
0

100

200

Suoritukset (opiskelijamäärä)

300

400

Opintojaksoille hyväksytyt

Kaikista ammattikorkeakouluista ei ole tullut tietoja 13.12.2016 mennessä.
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4.5 Kesäportaali numeroina
Kesäportaali käyttäjät 19.9.2016
Sivulatauksia
Selainjakauma: työpöytä
Mobiililaite
Englanninkieliset lataukset
Ruotsinkieliset lataukset

52740
616008
80 %
20 %
30 %
6%

5 Toiminnan kehittämiskohteet ja tulevaisuuden näkymät
Uuden toimintatavan pilotointi on sujunut onnistuneesti, joten tulevaisuuden tavoitteena on
tarjonnan laajentaminen ympärivuotiseksi kattamaan kevät-, kesä, -ja syyslukukaudet. Tähän
työhön on haettu OKM:ltä kärkihanke-rahoitusta hankeidealla eAMK.
Pilotoinnin aikana on kirjattu ylös asioita, joissa olemme nähneet kehittämiskohteen.
Toiminnassamme koskien kesän 2017 tarjontaa olemme huomioineet seuraavat asiat:








Yhdenmukaisempi aikataulutus – 1.2.2017 mennessä opintojaksotarjonta Turun
AMK:hon portaalivastaavalle vietäväksi portaaliin, 1.3. portaali avautuu, 15.3.
ilmoittautuminen alkaa
Portaalin ulkoasua ja toimivuutta parannetaan
Eri ammattikorkeakoulujen yhteyshenkilöiden tiedot selkeytetään ja kirjataan myös
opiskelijoille selvemmin esille. Opiskelijan ohjeistusta parannetaan.
Opintojaksokuvausten selkeyttäminen ja yhtenäistäminen ammattikorkeakoulujen
välillä. Opintojaksojen aikatalutuksen selkeyttäminen (tieto siitä onko suoritus
mahdollista kirjata kesäopintoina 31.07 mennessä).
Yhteinen markkinointiviestintä- Turun AMK toimittaa markkinointimateriaalin kaikille
ammattikorkeakouluille 15.2.2017. (pilotoinnissakin jo Turusta lähetettiin
mainosbanneri, jota jokainen AMK pystyi käyttämään omassa sisäisessä
markkinointiviestinnässään)

Kansallisesti on vireillä hankeideoita, jossa yhteiset tekniset ratkaisut saadaan tukemaan
yhteistoimintaa (tietojen siirto eri korkeakoulujen välillä). Yhä sujuvamman yhteistyön
varmistamiseksi juuri teknisten ratkaisujen kehittäminen on avainasemassa. Jokaisella
ammattikorkeakoululla on omat järjestelmänsä, jolloin ilmoittautuminen opiskelijan kannalta
on sekavaa; samoin opintosuoritukset eivät siirry sähköisesti eikä niiden käsittelyssä ole
yhtenäistä käytäntöä.
Myös kesälukukauden aseman vahvistaminen syys- ja kevätlukukausien rinnalle, vahvistaisi ja
kehittäisi jo pilotoitua toimintaa.
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