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Sisu-HOPS
 sisu.aalto.fi (SISU-Järjestelmä)

https://bit.ly/2zCpX1A (HOPS-ohje) 
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https://bit.ly/2zCpX1A


Ajoitus

Omat kurssivalinnat lisätään ajoituksen 

mukaan oikeaan lohkoon

Tarkista kurssien ajankohdat esim. opinto-

oppaasta tai weboodista

https://bit.ly/2OTYBJx

(Mallilukujärjestykset)
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Korvaavuudet

Osalla kursseista löytyy valmiita vaihtoehtoja 

Korvaavuudet –välilehdellä (esimerkiksi 

matematiikan kurssit)

Hyväksiluvut (muualla kuin Aallossa tehdyt 

opinnot) -> hyväksilukuhakemus Intossa

 Ohjeita:https://wiki.aalto.fi/display/SIS/Opiskelijoille
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Svenskspråkiga kurser
Grundkurser på svenska som ersätter motsvarande finska grundkurser

MS-A0009 Matrisräkning (II)

MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1 (I)

MS-A0209 Differential- och integralkalkyl 2 (III)

MS-A0309 Differential- och integralkalkyl 3 (IV)

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik (II)

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik (III)

PHYS-A5120 Termodynamik (II)

PHYS-A5130 Elektromagnetism (III)

TU-A1200 Grundkurs i Produktionsekonomi (I-II)
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Svenskspråkiga grundkurser

och övriga svenskspråkiga

kurser

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=7175072


HOPS, kysymyksiä ja vastauksia 
Miksi se tehdään? Kuinka se tehdään?

HOPS = Henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS tehdään jotta opinnot pysyy aikataulussa, etkä vahingossa unohda käydä jotain 

kurssia, jota esim. tarjotaan vain kerran vuodessa ja on esitietovaatimuksena muille 

kursseille. Lisäksi on helpompi hahmottaa työtaakan jakautuminen.

Mistä löydän eri sivuainemahdollisuuksia?

Sivuainevaihtoehtoja voi selata mm. Opiskelijaliikkuvuusoppaassa 

https://bit.ly/2zCE9HP (Kanditason sivuaineet)

https://bit.ly/2R88WmB (Vapaasti valittavat opinnot)
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https://bit.ly/2R88WmB


HOPS, kysymyksiä ja vastauksia
Mistä löytyy helpoiten tarjolla olevaa kurssilistausta?

https://courses.aalto.fi/

Opiskelijaliikkuvuusoppaasta: Into  Insinööritieteiden korkeakoulu  Sivuaine- ja 

erillisopiskelijalle 

ENGin opiskelijana voi käydä pääsääntöisesti tekniikan alan kursseja, CHEM, SCI, ELEC ja Aallon 

yhteisiä kursseja hakematta erikseen. Näitä kursseja voi hakea koulujen opinto-oppaista. Huomioithan, 

että joihinkin tekniikan alan sivuaineisiin on kuitenkin erillinen hakuaika. BIZin ja ARTSin

sivuaineisiin/kursseihin pitää hakea erikseen 

https://bit.ly/2QkNJoD (Sivuaineiden hakuohjeet)

Kuinka tarkasti pitää seurata HOPSia? 

HOPS on apuväline, jotta saatte suoritettua pakolliset ja tarpeelliset kurssit

7.5.2019

7

https://courses.aalto.fi/
https://bit.ly/2QkNJoD


HOPS, kysymyksiä ja vastauksia

Jos hyväksyttyä HOPSia muuttaa, täytyykö tämä muutettu HOPS hyväksyttää uudelleen?

Jos vaihdatte sivuainetta (tai pääainetta), HOPS kuuluu hyväksyttää uudelleen. 

Vapaavalintaisia kursseja vaihtaessa HOPSia ei tarvitse hyväksyttää uudelleen.

Mitä kaikkea HOPSissa pitää olla? 

Perusopinnot, pääaineopinnot, sivuaine, vapaasti valittavat opinnot ja näiden aikataulutus.

(mahdolliset korvatut kurssit)

Yleisiä vinkkejä, mitä kannattaa valita mihinkin maisteripääaineeseen?

Voit halutessasi valita pääaineen valittavia, vapaasti valittavia sekä sivuaineopintoja 

enemmän jonkun pääaineen suuntaan. Ei ole kuitenkaan mikään pakko. Kysy 

opintoneuvojilta tai koordinaattorilta lisää.
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HOPS
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HOPS-työstetään 31.12.2019 mennessä

Opintoneuvoja tarkistaa HOPSin



Ohjausta ja neuvontaa

 Voit tulla koska vaan juttelemaan HOPSista opintoneuvojan 

kanssa vastaanottoaikana:

 https://bit.ly/2R5BfCa (yhteystiedot)

 Sähköposti: advisors-eng@aalto.fi

Puhelinnumero vastaanottoaikoina 050 4064409, myös WhatsApp 

ja Telegram.

 Löydät opintoneuvojat Facebookista: "Aalto ENG Opintoneuvola". 

Käythän tykkäämässä meistä!
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https://bit.ly/2R5BfCa
mailto:advisors-eng@aalto.fi
https://www.facebook.com/opintoneuvola/


Kiitos! 


