
Opintojakson tavoitteet, kuvaus ja käynnistäminen   T/E  Huomiot

Opintojakson oppimistavoitteet on kuvattu selkeinä
työelämäosaamisina. 

Opintojakson eteneminen ja suorittaminen on kuvattu
selkeästi Pepissä kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisen
alkua. Toteutussuunnitelmassa esitetään osaamistavoitteet,
arviointikriteerit ja arvioinnin kohteet, toteutustapa,
opinnon työmäärä, pakollinen kirjallisuus, opinnon
tosiasiallinen alku- ja loppupäivämäärä, toteuttava
kampus, opetuskieli, ilmoittautumisaika ja opintopistemäärä.

Päivätoteutuksessa opintojakso sisältää säännöllistä
lähiopetusta/-ohjausta läpi toteutuksen. 

Opintojakson viestintäkäytänteistä sovitaan yhdessä
opiskelijoiden kanssa ja niistä pidetään kiinni.  

Toteutuksen työtavat on suunniteltu tukemaan myös
yleisten työelämävalmiuksien omaksumista: itsensä
johtaminen ja yrittäjämäinen asenne, kriittinen ajattelu
ja ongelmanratkaisuosaaminen, ennakointi- ja
innovaatio-osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutus-
osaaminen, globaaliosaaminen sekä vastuullisuusosaaminen.

Opintojakson HOT- ja TOPI-käytänteet on selkeästi kuvattu
ja niistä kerrotaan opiskelijoille heti opintojakson alussa
tai jo sitä ennen.

Kaikki lähiopetus ja -ohjaus on suunniteltu osaamisen
kehittymisen kannalta merkitykselliseksi.

Laurean päivä- ja monimuoto-opetuksen laatukriteerit
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T = Toteutuu E = Ei toteudu

Opintojakson nimi ja toteutuskoodi:

Opintojakson opettajat:



Oppimistehtävät       T/E  Huomiot

Oppimista tukevat materiaalit ja oppimisympäristö   T/E  Huomiot

Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä
tuetaan erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla. 

Opiskelija saa ohjausta osaamistavoitteita ja oppimistehtäviä
tukevien tietolähteiden valintaan, ja ohjaus tiedonhankintaan
on järjestetty. 

Tehtäväksiannot ovat selkeitä ja ne ohjaavat opiskelijan työskentelyä.
Kunkin tehtävän osaamistavoite, suoritustapa, osaamisen arviointi-
kriteerit ja aikataulu löytyvät helposti.  

Aineistojen käyttöoikeudet on varmistettu. Lähdeviitteet ja
tekijänoikeustiedot on merkitty asianmukaisesti.

Verkko-oppimisalustalla opintojakson sisällöt ovat ajan tasalla
ja kokonaisuus näyttäytyy yhtenäisenä ja selkeänä.

Tehtävät mahdollistavat opiskelijan yksilöllisen etenemisen
(esim. opintojen kiihdyttäminen).

Tehtävät liittyvät selkeästi opintojakson osaamistavoitteisiin
ja työelämän todellisiin tilanteisiin sekä toteuttavat
kehittämispohjaista oppimista (LbD).

Aineistot ovat ajantasaisia ja koottu luotettavista lähteistä.

Opettajan itse laatiman materiaalin käyttöoikeudet on selkeästi
ilmaistu (CC-lisenssien käyttöä suositellaan).

Opiskelijoiden riittävästä osaamisesta liittyen käytettäviin
järjestelmiin ja välineisiin huolehditaan.

Tehtävät vastaavat laajuudeltaan opiskeltavaa
kokonaisuutta. Tehtävänannossa kerrotaan tehtävän
suorittamiseen tarvittava arvioitu aika.

Laurean päivä- ja monimuoto-opetuksen laatukriteerit
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T = Toteutuu E = Ei toteudu

Opintojakson nimi ja toteutuskoodi:

Opintojakson opettajat:



Ohjaus ja palaute       T/E  Huomiot

Osaamisen arviointi       T/E  Huomiot

Opiskelija saa opettajalta säännöllisesti ohjausta ja palautetta.
Opiskelija tietää, miten ja milloin hän saa ohjausta ja palautetta. 

Osaamisen arviointia tapahtuu koko oppimisprosessin ajan,
ja sitä toteutetaan monipuolisia menetelmiä hyödyntäen.
Opiskelija saa myös sanallista arviointia.

Opintojakson toteutuksen aikana tehtävät suoritukset arvioidaan
viimeistään neljän viikon kuluttua suorituksesta. Arvosana
kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kolmen viikon
kuluttua toteutuksen päättymisestä.

Opiskelija tietää, miten hän voi koko opinnon ajan
antaa palautetta Pepissä.

Opiskelijoita ohjataan työelämäkumppanien tietojen
kirjaamiseen PRM-järjestelmään.

Opettaja tukee opintojakson loppuun suorittamista.

Opiskelijoiden antama palaute hyödynnetään opinnon
kehittämisessä, ja opiskelijat saavat palautteestaan vastapalautetta.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti itsearviointiin ja vertaisarviointiin. 

Laurean päivä- ja monimuoto-opetuksen laatukriteerit
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Opintojakson nimi ja toteutuskoodi:

Opintojakson opettajat:
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