Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Suunnittelupohja, 1. opiskeluvuosi
Nimi
Opiskelijanumero

Akateeminen ohjaaja

Kirjoita jokaisesta teemasta sen verran, kuin haluat. Tämä lomake palautetaan akateemiselle ohjaajalle
ennen kevään henkilökohtaista tapaamista. Tallenna lomake itsellesi niin, että löydät sen myöhemmin.

1. Pohdi tavoitteitasi ja haaveitasi

Mitä tavoitteita sinulla on opiskelulle? Mistä olet kiinnostunut?

Mikä on
sinulle
tärkeää?
Haluatko opiskella ulkomailla? Kiinnostaako taide ja suunnittelu tai kauppatiede?
Entä muut korkeakoulut Suomessa?

Muutakin,
kuin tekniikkaa?

Millaisia työtehtäviä haluaisit tehdä? Oletko suunnitellut harjoittelua esim. ensi kesänä?

Mitä haluaisit
tehdä
isona?

2. Suunnittele tutkintosi

HOPSklinikka
auttaa!

Tee Sisussa opintosuunnitelma, eli suunnittele tutkinnon sisältö ja tee valintoja. Suunnittele myös aikataulu. Tarkista milloin sivuaine pitää aloittaa. Oletko jo miettinyt
mikä maisteriohjelma sinua kiinnostaisi?

3. Arvioi itse ja yhdessä akateemisen ohjaajasi kanssa

Mikä sujuu hyvin? Mitkä ovat vahvuuksiasi? Entä onko jossain ongelmia?

Missä
olet
hyvä?
Käy suunnitelmasi läpi akateemisen ohjaajan kanssa.
Toimita tämä dokumentti ja opintosuunnitelmasi akateemiselle ohjaajallesi.

4. hyväksytä opintosuunnitelma Sisussa

Lähetä opintosuunnitelma Sisussa hyväksyttäväksi, hyväksynnän jälkeen sinulla on voimassa oleva HOPS.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Suunnittelupohja, 2. opiskeluvuosi
Kirjoita jokaisesta teemasta sen verran, kuin haluat. Tämä lomake palautetaan akateemiselle ohjaajalle
ennen kevään henkilökohtaista tapaamista. Tallenna lomake itsellesi niin, että löydät sen myöhemmin.

1. Pohdi päämääriäsi

Onko tavoitteesi muuttunut opiskelusi aikana, miten? Mikä on ollut innostavaa? Onko joku
latistanut innostusta, mikä?

Muutakin,
kuin tekniikkaa?

Mistä olet
kiinnostunut?

Onko kiinnostuksesi vaihto-opintoihin tai Aallon muiden alojen opiskeluun muuttunut?
Miten? Oletko selvittänyt mahdolliset hakuaikataulut ja –vaatimukset? Täytyykö jotain vielä selvittää?

Oletko jo ollut harjoittelussa? Mitä opit? Tai oletko hakenut harjoittelupaikkaa? Miten ajatuksesi työelämästä ovat muuttuneet?
Mitä haluaisit seuraavaksi
tehdä?

2. Päivitä tutkintosuunnitelmasi

Päivitä Sisussa opintosuunnitelmaasi tarpeen mukaan. Oletko jo pohtinut kandityötä ja -seminaaria?
Missä maisteriohjelmassa tai pääaineessa aiot jatkaa kandiopintojen jälkeen? Olethan aloittanut jo sivuaineen opinnot?

HOPSklinikka
auttaa!

3. Arvioi itse ja yhdessä akateemisen ohjaajasi kanssa

Mikä sujuu hyvin? Mitkä ovat vahvuuksiasi? Entä onko jossain ongelmia? Miten 1.
vuoden suunnitelma toteutui?

Käy suunnitelmasi läpi akateemisen ohjaajan kanssa
Toimita tämä dokumentti ja opintosuunnitelmasi akateemiselle ohjaajallesi.

4. hyväksytä opintosuunnitelma Sisussa uudestaan, jos siinä on muutoksia
Opiskele aina hyväksytyn HOPSin mukaan!

Missä
olet
hyvä?

Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Suunnittelupohja, 3. opiskeluvuosi
Kirjoita jokaisesta teemasta sen verran, kuin haluat. Tämä lomake palautetaan akateemiselle ohjaajalle
ennen kevään henkilökohtaista tapaamista. Tallenna lomake itsellesi niin, että löydät sen myöhemmin.

1. Pohdi päämääriäsi

Miten tavoitteesi ovat toteutuneet? Mitä tavoitteita asetat maisteriopinnoille?

Mistä
olet kiinnostunut?
Onko kiinnostuksesi vaihto-opintoihin tai Aallon muiden alojen opiskeluun muuttunut?
Miten? Oletko ollut vaihdossa, mitä opit?

Muutakin,
kuin tekniikkaa?

Oletko ollut (toisessa) harjoittelussa? Mitä opit? Ovatko ajatuksesi työelämästä muuttuneet,
miten?
Mitä haluaisit seuraavaksi
tehdä?

2. Päivitä tutkintosuunnitelmasi

HOPSklinikka
auttaa!

Päivitä Sisussa opintosuunnitelmaasi tarpeen mukaan. Missä maisteriohjelmassa ja
pääaineessa aiot jatkaa kandiopintojen jälkeen?

3. Arvioi itse ja yhdessä akateemisen ohjaajasi kanssa

Mikä sujuu hyvin? Mitkä ovat vahvuuksiasi? Entä onko jossain ongelmia? Miten suunnitelmasi ovat toteutuneet?

Käy suunnitelmasi läpi akateemisen ohjaajan kanssa
Toimita tämä dokumentti ja opintosuunnitelmasi akateemiselle ohjaajallesi.

4. hyväksytä opintosuunnitelma Sisussa uudestaan, jos siinä on muutoksia
Opiskele aina hyväksytyn HOPSin mukaan!

Missä
olet
hyvä?

