SoleOPS/eHOPS Opiskelijan opas

1. Yleistä
SoleOPSiin pääset opiskelijasivuilta, kohdasta pikalinkit.
SoleOPSista löydät Saimaan ammattikorkeakoulun kaikkien saapumisryhmien opetussuunnitelmat sekä
opintojaksojen toteutuksien kuvaukset.
Opetustarjonnasta löydät esim. vapaasti valittavia opintoja.

Opintojaksokuvauksien haku avaa hakuikkunan, jolloin voit hakea opintoja eri hakuehdoilla.
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2. Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautuminen tapahtuu omalla verkkotunnuksellasi (opiskelijanumerosi). Salasanana toimii oma
verkkosalasanasi.

SoleOPSissa:
-

2.1.

hoidat AHOTit sähköisen asioinnin
kautta (erillinen ohje)
ylläpidät eHOPSiasi
vastaat kehityskeskusteluihin
ilmoittaudut uusintatentteihin
(erillinen ohje)

eHOPS

Kun avaat eHOPSin ensimmäistä kertaa, siinä on oletusarvoisesti kaikki oman saapumisryhmäsi
opetussuunnitelman opintokokonaisuudet ja – jaksot.
Opintojaksosta näet nimen, tunnuksen ja toteutusnumeron.

Opintojaksot, joille on liitetty toteutus, opintojakson alleviivattu nimi toimii linkkinä toteutuksen
kuvaukseen, josta näet mm. toteutuksen sisällön ja uusintatenttipäivät.
Varmista että eHOPSiltasi löytyy sama toteutus opintojaksoista, mihin osallistut ja olet WinhaWillessä
ilmoittautunut.
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2.1.1. eHOPSin ylläpito
Ylävalikosta näet onko eHOPSisi muokattavana tilassa. Muokkaustilassa voit lisätä eHOPSistasi poistetun
opinnon, lähetät eHOPSisi tutoropettajalle muokattavaksi, näet historiatiedot ja kommentit.
Opintojaksojen suoritukset näet eHOPS-näytöllä opintojaksojen kohdalla, jos niitä vastaava opintojakso
löytyy eHOPSista. Mikäli suoritusta vastaavaa opintojaksoa ei löydy eHOPSista, mutta se on olemassa
SoleOPSin kannassa, suoritus näkyy eHOPSin lopussa olevassa Sijoittamaton-paikassa.

Muokkaus toiminnot:
Lukuvuoden yhteydessä olevalla
Hae lukuvuoden toteutukset – painikkeella voit hakea eHOPSiisi
ryhmäsi koko lukuvuoden toteutukset
Yksittäisten opintojaksojen muokkaustoiminnot löytyvät vasemmasta sarakkeesta.
Lisää opintokohde – painikkeella voit lisätä opintoja eHOPSillesi, esimerkiksi vapaavalintaisen
opinnon.
Siirrä -painikkeella siirrät esimerkiksi sijoittamattomia opintoja eHOPSissa jonkin
opintokokonaisuuden alle.
Poista -painikkeella voit poistaa eHOPSiltasi ne valinnaiset tai vaihtoehtoiset opintojaksot, joita
et aio suorittaa.
Irrota toteutus -painikkeella voit helposti muuttaa eHOPSillasi olevaa toteutusta toiseen
vastaavaan toteutukseen. Painikkeen painamisen jälkeen sinun tulee valita
Lisää toteutus – painikkeella
Lisää toteutus- painike avaa
valintaikkunan, jossa pääset
selaamaan ja valitsemaan
eHOPSillesi meneillään olevia tai
tulevaisuudessa järjestettäviä
toteutuksia kyseisestä
opintojaksosta.

eHOPSillesi uusi toteutus opintojaksosta.
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Kun eHOPSisi on ajan tasalla, pääset kätevästi sieltä suoraan lukujärjestyksiin klikkaamalla Katso
lukujärjestys – painiketta.
Muutosten tekemisen jälkeen lähetä eHOPSisi tutoropettajalle hyväksyttäväksi yläreunan painikkeella.
Opettajatutorisi pääsee tarkistamaan tekemäsi eHOPS-muutokset ja vahvistamaan ne.

2.2. Kehityskeskustelut
Tutoropettaja käy
kehityskeskustelun opiskelijan
kanssa kerran lukuvuodessa.
Kehityskeskusteluihisi pääset
kirjautuneen klikkaamalla
päävalikossa Kehityskeskustelut.

Näytölle avautuu sinulle suunnatut
kehityskeskustelut. Opintojen
alussa sinulla on näkyvillä vain
tulokysely.
Opintojen edetessä pääset
katselemaan jo vastattuja kyselyjä.
Uuteen kyselyyn pääset
vastaamaan klikkaamalla Muokkaa -kuvaketta

Kehityskeskustelun kysymyksiin pääset vastaamaan
painamalla Muokkaa – kuvaketta.
Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin siirry
Osaamiskartan Itsearviointiin.
Voit muokata tulokyselyn tai itsearvioinnin vastauksia
niin kauan kun et ole lähettänyt vastauksia eteenpäin.
Lähetä opolle/tutorille toiminto lukitsee vastauksesi ja
lähettää sen tutoropettajalle. Vain sinä, tutoropettajasi
ja koulutuspäällikkö pääsevät näkemään vastauksesi.

