Tietoa Liiketalouden tutkinto-ohjelman uudelle opiskelijalle
• Liiketalous, päiväryhmät
• Liiketalous, monimuotoryhmä

Tervetuloa opiskelemaan liiketaloutta Oulun ammattikorkeakouluun!
Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat Linnanmaan kampuksella (osoite Yliopistokatu 9, 90570 Oulu; Oamkin
pääovi on ovi C, josta opiskelijat ohjataan opiskelutiloihin) ryhmäkohtaisesti seuraavasti:
• Päiväopiskelijoiden perehdytyspäivät ke 24.8. klo 10 – pe 26.8. klo 14
Lähiopetus alkaa ma 29.8. lukujärjestyksen mukaan, jonka saat perehdytyspäivillä.
• Monimuoto, esimiestyö ja henkilöstöosaaminen LIK22SME
ensimmäinen opiskeluviikko kampuksella (vk 34) ti 23.8. – to 25.8. klo 16.30-19.30
23.8. orientaatio
24.8. orientaatio + Liiketoiminnan ja johtamisen perusteet
25.8. Liiketoiminnan ja johtamisen perusteet
toinen opiskeluviikko (vk 35) pidetään lähiopetuksena kampuksella
ma 29.8., ke 31.8. ja to 1.9. klo 16.30-19.30
Monimuotoryhmän opetus jatkuu pääsääntöisesti seuraavasti (vk 36 eteenpäin)
•
•

lähiopetus maanantaisin klo 16.30-19.30
verkko-opetus keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16.30–19.30
••••••

Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloitukseen liittyen, voit olla yhteydessä 8.8. alkaen
kampusopo Erja Korhonen, puh. 050 521 3733
tutkintovastaava Eija Rajakangas puh. 040 141 5342
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oamk.fi

••••••
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Tietoa opiskelijoiden kannettavasta tietokoneesta
Liiketalouden päiväopiskelijoilta edellytetään kannettavan tietokoneen käyttöä lähiopetuksessa. Kannettava
tietokone on hyvä ottaa mukaan jo aloituspäiville, jos sinulla sellainen on. Näin pääset heti käyttämään
Oamkin järjestelmiä omalla koneellasi.
Kannettavalle tietokoneelle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia. Oleellista on, että koneella pystyy käyttämään
Microsoft Office -ohjelmistoperheen sovelluksia. Kokemus on osoittanut, että tablettitietokone on usein liian
pieni, jotta sillä voi työskennellä täysipainoisesti. Tietotekniikan opetus on suunniteltu Windows-käyttöjärjestelmän Office-ohjelmille (Excel, Word ja PowerPoint), joten Mac-tietokoneiden käyttäjät voivat joutua selvittämään joitakin piirteitä ja ominaisuuksia itsenäisesti.
Monimuoto-opiskelijoilla on verkko-opetusta varten oltava tietokone, internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni
sekä web-kamera.
••••••

Aiempia korkeakouluopintoja suorittaneet
Jos sinulla on aiempia korkeakouluopintoja (amk tai yliopisto), voit sisällyttää niitä tutkintoosi siltä osin kuin ne
sopivat Liiketalouden tutkinnon opintosuunnitelmaan. Asiasta pidetään infotilaisuus ma 29.8.2022 klo 16
Zoomissa, osoite https://oamk.zoom.us/my/rajakangas (info tallennetaan). Halutessasi voit sopia Teams-tapaamisajan tutkintovastaava Eija Rajakankaan kanssa sähköpostilla 8.8. alkaen tai opintojen alettua.

••••••

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (HOT)
Jos olet hankkinut työssä ja/tai muissa kuin korkeakouluopinnoissa osaamista, voit osoittaa osaamista HOTprosessin kautta. HOTista löytyy tiedot opinto-oppaassa. Ensimmäisessä jaksossa alkavien opintojen HOTsuoritustavat kerrotaan tässä dokumentissa (tiedot päivitetään 15.6.2022 mennessä).
••••••

Tietoa opiskelusta
Opinto-opas löytyy osoitteesta www.oamk.fi/opinto-opas. Sieltä löydät paljon käytännön tietoa opiskelusta.
Lukujärjestykset löytyvät osoitteesta lukkarit.oamk.fi Monimuotoryhmän tunnus on LIK22SME ja päiväryhmien
tunnukset ovat LIK22SPA-E. Päiväopiskelijat jaetaan ryhmiin perehdytysviikon aikana.

Tervetuloa opiskelemaan tradenomiksi!
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