ELEC – A0110 Introduktion till studier på kandidatprogrammet i
elektroteknik 2016 – 2017
Kursens hemsida: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A0110
Kursens lärandemål:
Efter att ha avlagt kursen besitter den studerande de färdigheter som universitetsstudier kräver. Han kan söka information och uträtta sina studieärenden, hittar fram till de nödvändiga
stödfunktionerna och kan planera sina studier på både kort och lång sikt. Den studerande kan
göra upp en studieplan och ett schema samt anmäla sig till kurser. Den studerande behärskar
användningen av de centrala datasystemen och biblioteket. Den studerande kan reflektera
över sin egen studieförmåga och –motivation. Den studerande får övning i att planera sin egen
tidsanvändning.
Kursens tidtabell och avläggande av kursen:
Föreläsningar
Föreläsningar hålls i TUAS-huset, sal AS2. Två föreläsningar har alternativa parallell föreläsningar på svenska. Platser
och tidpunkter är samföljande.

5.9 kl 10 – 12
8.9 kl 10 – 12
12.9 kl 12:30 – 14:00
31.10 kl 12:30 – 14:00
10.1 kl 14 – 16
Övningsgrupper
6.9 kl 9 – 13
26.9. eller 29.9.

Kurs- och studiepraxis, språkstudier & IT-systemen
Studiestöd, tillgänglighet, planering av studier
Bibliotekstjänster (på svenska i sal T3, T-huset)
Tidsanvändningsförmåga (på svenska i sal TU1, TUAS-huset)
Studentens välmående och ISP
IT-övningar
 Enligt tidtabellen på sidan för nya studerande i Into
Introduction to intercultural communication
 Anmälningar till gruppen på WebOodi

Övningsuppgifter och mellanrapporter
Kursen avläggs med uppgifterna på MyCourses och mellanrapporterna. Mellanrapporterna görs
på MyCourses före den angivna deadlinen. Noggrannare anvisningar för mellanrapporterna
finns på MyCourses. ISP:n lämnas in och gås igenom som en del av akademisk handledning.
Senast 8.9
Senast 18.9
Senast 30.9
31.10 – 26.11
Senast 5.12
Senast 21.4.

IT-övningar
Mellanrapport 1: introduktionen och studiestarten
Övningsuppgifter i informationssökning
Tidanvändningsförmåga - uppföljningsperiod
Mellanrapport 2 : Tidanvändningsförmåga
ISP

Akademisk handlendning
Den akademisk handledare arrangerar gruppträffar samt ett personligt möte med varje studerande grupp. För att avlägg kursen bör man delta i minst 4 gruppträffar samt det personliga
mötet.

