Individuell studieplan
Planeringsbotten för 1:a studieåret
Namn
Studentnummer

Akademisk handledare

Skriv så mycket du vill om varje tema. Blanketten returneras till din akademiska handledare före vårens
individuella träff. Spara blanketten så du hittar den senare.

1. Fundera på dina målsättningar och drömmar

Hurdana målsättningar har du för studierna? Vad är du intresserad av?

Vad är
viktigt
för dig?

Vill du studera utomlands? Intresserar konst och design eller ekonomi?
Eller andra högskolor i Finland?

Inte bara
teknik?

Hurdana arbetsuppgifter vill du ha? Har du planerat praktik t.ex. på sommaren?

Vad vill
du göra
när du
blir stor?

2. Planera din examen

ISPkliniken
hjälper!

Gör en studieplan i Sisu, dvs. planera din examens innehåll och gör dina val. Planera
också tidtabellen. Kontrollera när du ska påbörja biämnet. Har du redan funderat
på vilket magistersprogram du är intresserad av?

3. Utvärdera själv och tillsammans med din akademiska handledare
Vad går bra? Vilka är dina styrkor? Finns det några problem?

Vad är
du bra
på?

Gå igenom planen med din akademiska handledare.
Skicka det här dokumentet och din studieplan till din akademiska handledare.

4. Skicka in ISP:n för godkännande

Skicka in studieplanen för godkännande i Sisu. Då den är godkänd har du en ISP (=individuell studieplan
eller HOPS) som är i kraft.

Individuell studieplan
Planeringsbotten för 2:a studieåret
Skriv så mycket du vill om varje tema. Blanketten returneras till din akademiska handledare före vårens
individuella träff. Spara blanketten så du hittar den senare.

1. Reflektera över dina målsättningar

Hur har dina målsättningar ändrats under studierna? Vad har varit inspirerande?
Har något släckt din inspiration?

Inte bara
teknik?

Vad är du
intresserad av?

Har ditt intresse för utbytesstudier eller studier inom Aaltos övriga områden ändrats?
Hur? Har du tagit reda på eventuella ansökningstidtabeller och -krav? Finns det
ännu något som behöver utredas?

Har du redan varit på praktik? Vad lärde du dig? Eller har du sökt en praktikplats? Hur har dina tankar
om arbetslivet förändrats?
Vad vill du
göra som
följande?

2. Uppdatera din studieplan

ISPkliniken
hjälper!

Uppdatera din studieplan i Sisu enligt behov. Har du redan funderat på kandidatarbetet och -seminariet? I vilket magistersprogram eller huvudämne tänker du fortsätta efter kandidaten? Du har väl påbörjat biämnesstudierna?

3. Utvärdera själv och tillsammans med din akademiska handledare

Vad går bra? Vilka är dina styrkor? Finns det några problem? Hur lyckades planen
för första läsåret?

Gå igenom planen med din akademiska handledare.
Skicka det här dokumentet och din studieplan till din akademiska handledare.

4. Skicka in ISP:n för godkännande, om den har ändrats
Studera alltid enligt en godkänd ISP!

Vad är
du bra
på?

Individuell studieplan
Planeringsbotten för 3:e studieåret
Skriv så mycket du vill om varje tema. Planen returneras till din akademiska handledare före vårens individuella träff. Spara blanketten så du hittar den senare.

1. Reflektera över dina målsättningar

Hur har dina målsättningar förverkligats? Vilka målsättningar har du för magistersstudierna?

Vad är
du intresserad av?

Har ditt intresse för utbytesstudier eller studier inom Aaltos övriga områden ändrats? Hur? Har du varit på utbyte? Vad lärde du dig?

Inte bara
teknik

Har du varit på praktik (igen)? Vad lärde du dig? Hur har dina tankar om arbetslivet förändrats?
Vad vill du
göra som
följande?

2. Uppdatera din studieplan

ISPkliniken
hjälper!

Uppdatera din studieplan i Sisu enligt behov. I vilket magistersprogram och huvudämne tänker du fortsätta efter kandidatstudierna?

3. Utvärdera själv och tillsammans med din akademiska handledare

Vad går bra? Vilka är dina styrkor? Finns det några problem? Hur har dina planer
förverkligats?

Gå igenom planen med din akademiska handledare.
Skicka det här dokumentet och din studieplan till din akademiska handledare.

4. Skicka in ISP:n för godkännande, om den har ändrats
Studera alltid enligt en godkänd ISP!

Vad är
du bra
på?

