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YH TEISKUNTA TIETEE T, J O ENS UU
YH TEISKUNTA TIETEID EN L A I TO S

Tutustu opiskeluun
ja yliopistoelämään
ennakkoon verkossa
Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuden
opiskelijan orientoivaan verkkomateriaaliin, jonka löydät
osoitteesta kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle
Verkkomateriaalin avulla pääset tutustumaan yliopistoelämään
ja –ympäristöön monipuolisesti, myös videoiden avulla:
opiskelijan muistilista
sähköisten palveluiden käyttöönotto
digistartti
ensitieto kampuksesta
tärkeät paikat ja palvelut
oman oppiaineen materiaalit uudelle opiskelijalle
runsaasti muuta tärkeää materiaalia.
Opintosi käynnistyvät sujuvasti, kun tutustut verkkomateriaaliin ja
Digistarttiin jo ennen saapumistasi kampukselle. Kampuksella
perehtymisesi jatkuu elo-syyskuun vaihteessa mm. oppiaineesi/
koulutusohjelmasi, vertaistuutoreiden, sekä Orientaatio yliopistoopintoihin -opintojakson tapahtumilla.
Aikatauluja orientaatioviikolle löydät osoitteesta
kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu
Tavataan kampuksella!

Tervetuloa opiskelemaan
yhteiskuntatieteitä!
Tähän Smart Start –oppaaseen on koottu opintojen alkuun sekä opintoihin ja opiskeluun liittyvää tietoa yhteiskuntatieteiden laitoksen Joensuun kampuksen opiskelijoille.
Oppaasta löydät muun muassa ensimmäisen opiskeluviikon aikataulun, tuutoreiden
tervetulokirjeen sekä tietoa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnostasi. Yhteiskuntatieteiden laitoksen Joensuun kampuksen henkilökuntaa tapaat ensimmäisen kerran
tiistaina 1.9. klo 14:15 alkaen Metria-rakennuksen saleissa M100 ja M107. Yhteiskuntatieteiden laitoksen järjestämät alkuinfot (4 kpl) ovat osa Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojaksoa ja niille tulee osallistua.

Ensimmäisen viikon ja 6.10. aikataulu
Mahdollisista kokoontumisrajoituksista aiheutuvat ohjelmanmuutokset kampuksille suunniteltuihin tilaisuuksiin ilmoitetaan Kamun uuden opiskelijan sivuilla: https://kamu.uef.fi/uudelle-

opiskelijalle/.
TIISTAINA 1.9.
AIKA

PAIKKA

OHJELMA

8.30—9.00

etälive

Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon, Joensuuhun ja Kuopioon! webinaari

14.15—
15.45

M100 &
M107, Metria

Akateemisen rehtorin tervehdys ja live-webinaari

Uusien opiskelijoiden ja yhteiskuntatieteiden laitoksen henkilökunnan esittäytyminen toisilleen.

KESKIVIIKKONA 2.9. TIETOISKUJEN TARKEMMAT KUVAUKSET:
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
AIKA

PAIKKA

OHJELMA

10.00—14

etälive/
verkkomateriaalina

Tietoiskuja: Valitse mieleisesi!
Linkit etäsessioihin/verkkomateriaaliin:
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ (kohta Tervetuloa!)

10.00—10.30
11.00—11.30
12.30—13.00
13.30—14.00
10.00—10.25
13.00—13.25

UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille. Tutustumiskierros opiskelijoiden IT-palveluihin. Mitä palveluja
UEF-tunnuksellani on mahdollista käyttää ja miten otan tietoturvan palvelujen käytössä huomioon. Kaisa Soininen ja
Kaisa Hämäläinen, Tietotekniikkapalvelut
ISYY – Sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy! ISYY on ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunta. ISYYn jäsenenä saat
käyttöösi lukuisia palveluja ja etuja, kuten opiskelijakortin,

kerhoja, edunvalvontaa ja kansainvälistä toimintaa. Olet
mukana 13 500 opiskelijan yhteisössä!
Erasmus experience in Joensuu with ESN! ESN Joensuu is
an international student club that brings students together
from around the world here in Joensuu. We organize fun
events, activities and trips, and we look forward to having
all Finnish students join us! Come and get to know us, find
out what we do and how you can participate!
Opiskelijan työkalut: WebOodi ja Tuudo. Infossa esitellään WebOodia ja Tuudoa ja vastataan opiskelijoiden kysymyksiin. Kaisu Kärkkäinen ja Anne Litja, Opintopalvelut
Urapalvelut opiskelijoille: Henkilökohtainen uraohjaus,
urasuunnittelu ja työnhaun koulutukset, työ- ja harjoittelupaikat uef.fi/aarresaari, valmistuneiden sijoittuminen työelämään. Janne Saarela ja Kirsi Vallius-Leinonen, UEF Urapalvelut
Miksi kannattaa lähteä vaihtoon?
Tietoiskussa saat tietää, mitä vaihto-opiskelu on, miten se
toteutetaan ja miksi sinun kannattaa lähteä vaihtoon opintojen aikana. Tervetuloa!
Jenna Jokinen, Merja Kuokkanen ja Tapani Utunen, UEF
Kansainväliset liikkuvuuspalvelut
Sivuaineinfo: Yleistä tietoa UEF:n sivuaineista sekä niiden
valitsemisesta. Outi Suorsa, Opintopalvelut

10.30—10.55

11.00—11.45

11.00—11.25
13.30—13.55

11.15—11.30
11.45—12.00
12.15—12.30
milloin tahansa
milloin tahansa
14.15—15.45

SYKETTÄ - korkeakoululiikunta

Yhteiskuntatieteiden laitoksen alkuinfo, nro 1.

M100, Metria

Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus 2.-9.9., ks. lisätietoja: https://kamu.uef.fi/uudelle-

opiskelijalle/

TORSTAINA 3.9.
AIKA

PAIKKA

10.15-11.45

M100, Metria

OHJELMA

Yhteiskuntatieteiden laitoksen alkuinfo, nro 2.
Yliopiston avajaiset klo 13.00 alkaen, katso lisätietoja:

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/

PERJANTAINA 4.9. INFOTILAISUUKSIEN TARKEMMAT KUVAUKSET:
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
AIKA

PAIKKA

OHJELMA

8.00—9.00

Puhelimitse

Opintopsykologi päivystää: neuvontaa mm. opetuksen yksilöllisten opintojärjestelyjen hakemiseen. Puhelinnumero Kamussa olevalla Uuden opiskelijalle -sivuilla (kohta Tervetuloa!)

9.00—11

etälive/
verkkomateriaalina

Infotilaisuuksia/työpajoja: Valitse mieleisesi!
Linkit etäsessioihin/verkkomateriaaliin:
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
(kohta Tervetuloa!)

9.00—9.45 ja
10.15—11.00

UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille.
Tutustumiskierros opiskelijoiden IT-palveluihin.
Workshopissa mahdollisuus keskustella avoimesti

digistartissa epäselviksi jääneistä kysymyksistä. Kaisa Soininen ja Kaisa Hämäläinen, Tietotekniikkapalvelut
Info vaihto-opiskelusta ja kansainvälistymisestä.
Infossa kerrotaan vaihto-opiskelun käytännön asioista, kotikansainvälistymisestä sekä erilaisista vaihto- ja harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla. Tervetuloa! Jenna Jokinen,
Merja Kuokkanen ja Tapani Utunen, UEF Kansainväliset liikkuvuuspalvelut
Opiskelijan hyvinvointipalvelut. Opiskelijan hyvinvointipalvelut Infoissa kerrotaan eri toimijoista, jotka tarjoavan
opiskelijoille hyvinvointiin liittyviä palveluita. Katri Ruth,
Opintopsykologi (Kuopio) / Mari Tirronen, Opintopsykologi
(Joensuu)
Opiskelijan työkalut: WebOodi ja Tuudo. Infossa esitellään WebOodia ja Tuudoa ja vastataan opiskelijoiden kysymyksiin. Kaisu Kärkkäinen ja Anne Litja, Opintopalvelut
Urheilijana Itä-Suomen yliopistossa: Tule kuulemaan millaista on olla urheilijaopiskelijana UEF:ssa.
Joensuun urheiluakatemian esittely/Tarmo Koivuranta
Kielikeskuksen non-stop-työpaja: Henkilökohtaista neuvontaa kieli- ja viestintäopinnoista ja korvaavuuksien hakemisesta. Satu Karhapää-Puhakka (Joensuu) ja Maija Sulkakoski (Kuopio)

9.00—9.45 ja
10.15—11.00

9.15—10.00
10.15—11.00

9.45—10.30

9.00—10.30

9—11
12.15-13.45
milloin tahansa
milloin tahansa

Yhteiskuntatieteiden laitoksen alkuinfo, nro 3.

M100, Metria
Verkkomateriaali: Tietopaketti
Verkkomateriaali: Lyhyt video

Tarkista
yliopiston
yhteisen
kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu

Opiskelija-asunnot Joensuussa, Joensuun Elli Tietopaketti
opiskelija-asumisesta Joensuun Ellillä.
Sivuaineinfo: Yleistä tietoa UEF:n sivuaineista sekä niiden
valitsemisesta. Outi Suorsa, Opintopalvelut

orientaatio-ohjelman

aikataulut

Kamusta:

MAANANTAINA 7.9.
AIKA

PAIKKA

OHJELMA

12.15-13.45

M100, Metria

Yhteiskuntatieteiden laitoksen
alkuinfo, nro 4.

Yhteiskuntatieteiden laitoksen oma orientaatio-osuus ja alkuinfot: 1.9. klo 14:1515:45 (esittäytyminen), 2.9. klo 14:15-15:45 (alkuinfo nro 1), 3.9. klo 10:15-11:45 (alkuinfo nro 2), 4.9. klo 12:15-13:45 (alkuinfo nro 3) ja 7.9. klo 12:15-13:45 (alkuinfo nro
4). Kaikkien kertojen sisältö on erilainen, kaikille kerroille osallistutaan. HOPSopintojakso alkaa keskiviikkona 9.9. Muutokset tässä ilmoitettuihin ajankohtiin ja paikkoihin ovat mahdollisia. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan sähköpostitse viikolla
35.
Tuutorimme järjestävät teille ohjelmaa. Ohjelmasta tarkempaa tietoa saatte tuutoreilta.
Ks. tuutoreidemme esittely myöhemmin tässä oppaassa.

TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT
AIKA

12.15—
13.00
&
13.15—
14.00
&
14.15—
15.00

PAIKKA

OHJELMA
Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun. Miten voisin ylläpitää hyvää opiskelumotivaatiota? Entäpä jos stressaa? Mitä voisin tehdä, jottei opintoni rupeasi takkuamaan?
Etsitään yhdessä keskustelun ja pienien tehtävien avulla eväitä sujuvaan opiskeluun. Keskustelua vetää opintopsykologi.
Opintopinnat kotiin – vinkit tenttiin valmistautumiseen ja muihin oppimisen tapoihin
yliopistossa. Askarruttaako yliopisto-opiskelun muodot ja tavat – miten täällä opiskellaan?
Kaipaatko vinkkejä tenttiin valmistautumiseen, tai esseen kirjoittamiseen? Tervetuloa kuulolle
työpajaan, jossa näkyvöitetään yliopisto-opiskelun monenlaisia opiskelutapoja, -menetelmiä ja
käytänteitä.
Opiskelun vuorovaikutustilanteet: kuinka pärjätä jännittämisen kanssa? Itä-Suomen yliopistossa kouluttaudutaan aloille, joissa vuorovaikutusosaaminen on keskeistä ammattiosaamista. Millaisia ovat opiskelun vuorovaikutustilanteet? Missä tilanteissa jännitys hyvin tyypillisesti on läsnä? Kuinka kursseista selviää, jos jännittää? Kuinka kohtuullistan jännittämistä? Miten jännittämistä voi kesyttää omin avuin ja yhdessä toisten kanssa? Näitä teemoja pohdimme
työpajassa asiantuntijaopettajan ja yhteisen keskustelun voimin.
Arki haltuun – ilo opiskeluun. I Love arki - Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö opiskelijoiden
hyvinvointia luomassa. Työpajassa saat eväitä arjen hallintaan. Keskustellaan yhdessä läpi
mistä hyvä opiskeluarki koostuu. Pohditaan unen, ravinnon, sosiaalisten suhteiden, jännittämisen ja itsestään huolehtimisen merkityksestä sujuvaan arkeen.
Perheellisten/aikuisopiskelijoiden paja: Työpajassa käsitellään työn, perheen ja opiskelun
yhteensovittamista hyvinvoinnin ja opintojen sujuvan etenemisen näkökulmasta. Työpajassa
pohditaan pienryhmissä esimerkkitapausten kautta ratkaisuja opintojen toteuttamiseen eri
elämäntilanteissa.

Yhteiskuntatieteiden laitos tiedottaa ajankohtaisista asioista Yammer-ryhmissään. Joensuun kampuksen ryhmä:
Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu

Ohjeistus vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluville opiskelijoille:
opintojakson suoritustapaan liittyvät järjestelyt syyslukukaudella 2020. Ks.
Kamu: kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu

Laitoksen alkuinfoihin ja hops-opintojaksolle on etäyhteysmahdollisuus vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville. Amanuenssi Minna Paronen lähettää viikolla 35 sähköpostitse tarkemmat ohjeet etäyhteydellä
osallistumiseen.

Opintojen ohjaus
Opintojen ohjaus on tärkeä osa opintojesi sujuvassa etenemisessä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella pidämme tärkeänä sitä, että opiskelijoillamme on mahdollisuus saada
ohjausta läpi koko opintopolkunsa. Opintojen ohjauksen merkitys korostuu opintojen
alkuvaiheessa, jolloin on tärkeää, että jokainen aloittava opiskelija pääsee opinnoissaan
alkuun ja osaksi yliopistoyhteisöämme.
Ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana Joensuun kampuksemme yhteiskuntatieteiden
opiskelijat tekevät yhdessä HOPS-ohjaaja Minna Parosen kanssa henkilökohtaisen
opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkinnostaan ja siihen sisältyvistä opinnoista.
HOPS on opiskelijan työväline. Sen avulla voit suunnitella tutkintoosi tulevat opinnot,
niiden suoritusajankohdan sekä seurata opintojesi etenemistä. Opintojen alussa tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma ei ole sitova, vaan voit muokata ja muovata
sitä opintojesi edetessä. HOPS tehdään opintojakson 5525010 Henkilökohtainen
opintojen suunnittelu (HOPS), yhteiskuntatieteet yhteydessä. HOPS-opintojaksolla
tutustutaan kandidaatintutkinnon sisältöön, opiskeluun ja opiskelukäytäntöihin yhteiskuntatieteiden laitoksella sekä sinua ohjataan henkilökohtaisen opintosuunnitelman
(HOPS) teossa. HOPS-opintojakso alkaa keskiviikkona 9.9. klo 10:15. Opintojakson opetuksen ajankohdat ja paikkatiedot julkaistaan WebOodissa olevassa yhteiskuntatieteiden opinto-oppaassa.
Jos sinulla on kysyttävää opinnoistasi, opiskelusta ylipäänsä tai tarvitset opintojesi aikana yksilöllisiä opintojärjestelyjä (erityisjärjestelyjä), olethan yhteydessä amanuenssi
Minna Paroseen (minna.paronen(at)uef.fi).
Tietoa yhteiskuntatieteiden laitoksella opiskelusta ja opiskeluun liittyvistä käytännöistä
saat tietoa yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä. Opintoyhteisöön pääset tutustumaan, kun olet aktivoinut Itä-Suomen yliopiston käyttäjätunnuksesi. Tiedotamme
ajankohtaisista asioista yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijoiden Yammer-ryhmässä. Yammer-ryhmään pääset liittymään, kun olet aktivoinut yliopiston käyttäjätunnuksesi. Opintoyhteisöön ja Yammer-ryhmäämme tutustutaan ensimmäisellä opiskeluviikolla sekä hops-opintojaksolla. Linkit opintoyhteisöömme (Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö) ja Yammer-ryhmäämme (Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu) ovat Kamussa: kamu.uef.fi/opintoyhteisot.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 julkaistaan digitaalisessa muodossa Kamussa: kamu.uef.fi/opinto-oppaat
Yhteiskuntatieteiden opinto-opas julkaistaan heinäkuun 2020 loppuun mennessä
WebOodissa: weboodi.uef.fi/weboodi (Opintotarjonta → Oppaittain→ Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta→ Yhteiskuntatieteiden laitos → Yhteiskuntatieteet, Joensuu, YTK, 2020-2021). Opinto-oppaasta löydät opetuksen aikataulut ja voit ilmoittautua opetukseen, tutustua kandidaatin tutkintosi sisältöön jne. Koronatilanteesteesta johtuen opetusta koskevat tiedot täydentyvät syksyn 2020 aikana. WebOodissa
voit myös tutustua Itä-Suomen yliopistossa tarjolla olevien sivuaineiden opinto-oppaisiin.

Opetushenkilökuntamme
yhteystiedot
Marja Alastalo, marja.alastalo(at)uef.fi, 050 3637 832, yliopistonlehtori, sosiologia
Päivi Armila, paivi.armila(at)uef.fi , 050 362 8068, yliopistonlehtori, sosiologia
Laura Assmuth, laura.assmuth(at)uef.fi, 050 442 1179, professori, yhteiskuntapolitiikka, yhteiskuntapolitiikan oppiainevastaava
Ilpo Helén, ilpo.helen(at)uef.fi, 050 388 6073, professori, sosiologia, sosiologian oppiainevastaava
Helena Hirvonen, helena.m.hirvonen(at)uef.fi, 050 306 4127, yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka
Eeva Jokinen, eeva.jokinen(at)uef.fi, 050 361 8665, professori, yhteiskuntapolitiikka,
yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja
Mari Käyhkö, mari.kayhko(at)uef.fi, 050 442 2758, yliopistonlehtori, sosiologia
Antero Puhakka, antero.puhakka(at)uef.fi, 050 401 1123, yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka
Juhani Vähämäki, jussi.vahamaki(at)uef.fi, 050 569 1263, yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka

Lisäksi laitoksemme Joensuun kampuksella työskentelee muuta henkilökuntaa, joista
iso osa myös opettaa teitä opintojenne aikana. Henkilökuntamme yhteystiedot kokonaisuudessaan löytyvät laitoksemme verkkosivuilta: uef.fi/yhteiskuntatieteet.

SOMEKANAVAMME
Facebook: Itä-Suomen
yliopisto: Yhteiskuntatieteiden laitos
Instagram: @uefsocsc
Twitter: @UEFSocSc

Mihin kandidaatti kykenee?
OPISKELUN YLEISET TAVOITTEET
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto Joensuun kampuksella rakentuu sosiologian
ja yhteiskuntapolitiikan tieteenalaopinnoista. Opetus sisältää yhteiskuntatieteiden perusvalmiudet: tärkeimmät teoriat ja tiedonhankinnan menetelmät. Näitä sovelletaan
yhteiskunnallisesti keskeisiin kysymyksiin työstä, koulutuksesta, hoivasta, liikkuvuudesta ja monikulttuurisuudesta sekä näiden välisistä suhteista. Opetuksessa painottuvat globaalin koulutusyhteiskunnan ja muuttuvien työmarkkinoiden prosessit ja niiden
hallitseminen sekä arkisen hyvinvoinnin kysymykset.
Pääaine valitaan kandidaatin tutkinnon aikana ennen sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaarin aloittamista. Kandidaatintutkintoa haettaessa tarvitaan pääaine. Valittu pääaine ilmoitetaan yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä saatavalla lomakkeella. Täytetty lomake palautetaan Itä-Suomen yliopiston opintopalveluihin. Pääaineen valitsemiseen liittyvissä kysymyksissä neuvoo yhteiskuntatieteiden
amanuenssi. Maisterin tutkinto suoritetaan valitussa pääaineessa, ja se sisältää pääaineen tieteenalaopintoja sekä syventää kandidaatin tutkinnon erityisalojen tietämystä.
Yhteiskuntatieteellinen koulutus Joensuun kampuksella tarjoaa mielenkiintoista ja työelämän tarpeita vastaavaa yhteiskuntatieteellistä opetusta. Joensuun kampus tarjoaa
opiskelijalle laajan sivuainevalikoiman. Itä-Suomen yliopiston sivuainevalikoimaan voit
tutustua Kamussa (kamu.uef.fi/sivuaineopiskelu-uefissa) sekä WebOodissa olevien
opinto-oppaiden kautta. Sivuaineista kerrotaan Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojaksolla sekä HOPS-opintojaksolla.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa, jäsentää sitä ja käyttää erilaisissa tehtävissä. Hän hallitsee yhteiskuntatieteellisen
tutkimuksen perusteet tieteellisen työskentelytavan. Hän myös osaa soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tietää,
kuinka uusia asioita voi oppia, mistä tietoa haetaan ja kuinka tehdään työtä erilaisia
asiantuntemuksia edustavien yhteistyönä.
Maisterin tutkintojemme sisältöihin ja tavoitteisiin voit tutustua opinto-oppaissamme
(Sosiologia, YTM ja Yhteiskuntapolitiikka, YTM) WebOodissa.

Opintojen rakenne
Kandidaatin tutkintosi rakentuu seuraavasti:
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 25 op
Kaikille yhteiset opinnot 15 op

Valinnaiset temaattiset opintojaksot 10
op
Yhteiskuntatieteiden aineopinnot 60 op
Yhteiskuntatieteel- TutkimusmenetelTemaattiset opinKandidaattisemilinen ajattelu 10
mät 10 op
tojaksot 30 op
naari ja kandidaaop
tintutkielma 10 op
valitussa pääaineessa, kypsyysnäyte 0 op
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op sekä muut kaikille yhteiset opinnot 19 op
Suomen kieli ja viestintä 4 op
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
Toinen kotimainen kieli: ruotsi 3 op
(HOPS), yhteiskuntatieteet 1 op
Vieras kieli: englanti 4 op
Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op
Modernin Suomen rakennemuutokset 5
op
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lukeminen ja kirjoittaminen 5 op
Työelämäopinnot 3 op
Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1 op
Sivuaineopinnot
Joko kahden aineen perusopintokokoTai yhden aineen perus- ja aineopintonaisuudet
kokonaisuudet
Muita opintoja tarvittaessa, jotta tutkintoon vaadittava 180 op täyttyy.
OPINTOJEN OHJEELLINEN SUORITUSAJANKOHTA
5525100 Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 25 op
Kaikille yhteiset opinnot 15 op
5514101 Sosiologian perusteet 5 op, 1. opiskeluvuosi
5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op, 1. opiskeluvuosi
5525101 Yhteiskuntatieteiden käytännöt 5 op, 1. opiskeluvuosi
Temaattiset opintojaksot 10 op, 1. opiskeluvuosi
Tehdään kaksi perusopintojen temaattista opintojaksoa (2x5 op). Ks. temaattiset opintojaksot WebOodissa (weboodi.uef.fi/weboodi) olevasta opinto-oppaastamme.

5525200 Yhteiskuntatieteiden aineopinnot 60 op
Yhteiskuntatieteellinen ajattelu 10 op
5525210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot 2 op, 2. opiskeluvuosi
5525211 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus 3 op, 2. opiskeluvuosi
5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op, 2. tai 3. opiskeluvuosi
Tutkimusmenetelmät 10 op
5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op,
2. opiskeluvuosi
5525202 Tilastolliset menetelmät yhteiskuntatieteissä 2 op, 2. opiskeluvuosi
5010103J Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op,
2. opiskeluvuosi
5525203 Laadullinen tutkimus yhteiskuntatieteissä 2 op, 2. opiskeluvuosi
Temaattiset opintojaksot 30 op 2.-3. opiskeluvuosi
Tehdään kuusi aineopintojen (6x5 op) temaattista opintojaksoa. Ks. temaattiset opintojaksot WebOodissa (weboodi.uef.fi/weboodi) olevasta opinto-oppaastamme.
Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 3. opiskeluvuosi
Kandidaattiseminaarit järjestetään pääaineittain, sosiologiassa ja yhteiskuntapolitiikassa, ja valitsemalla seminaarin opiskelija valitsee kandidaatintutkinnon pääaineen.
Valittu pääaine ilmoitetaan yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä löytyvällä
lomakkeella. Pääaineen valitsemiseen liittyvistä käytännöistä tarkempaa tietoa yhteiskuntatieteiden amanuenssilta.
5514250 Sosiologian kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op sekä 5525251
Kypsyysnäyte, kandidaatin tutkinto (YTK) 0 op
tai
5515205 Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma sekä
5525251 Kypsyysnäyte, kandidaatin tutkinto (YTK) 0 op
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op
Suomen kieli ja viestintä 4 op
8011954 Kirjoitusviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille 2 op, 3. opiskeluvuosi
8011978 Puheviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille 2 op, 3. opiskeluvuosi
Toinen kotimainen kieli: ruotsi 3 op
8012954 Ruotsia yhteiskuntatieteiden opiskelijoille 3 op, 2. opiskeluvuosi
Tehdään opintojaksot:
8012954A Ruotsin kirjallinen taito yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, 1.5 op
8012954B Ruotsin suullinen taito yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, 1.5 op
Vieras kieli: englanti 4 op
8013957 English Academic Reading Skills for Social Sciences 2 op, 1. opiskeluvuosi
8013958 English Academic and Professional Communication for Social Sciences 2 op, 1.
opiskeluvuosi
Muut kaikille yhteiset opinnot 19 op
5525010 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (HOPS), yhteiskuntatieteet 1 op, 1.
opiskeluvuosi
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op, 1. opiskeluvuosi
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op, 1. opiskeluvuosi

5010101J Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op, 1. opiskeluvuosi
5525004 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lukeminen ja kirjoittaminen 5 op, 1. opiskeluvuosi
5525003 Työelämäopinnot 3 op, 1. tai 2. opiskeluvuosi
8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1 op, 3. opiskeluvuosi
Sivuaineopinnot, 1.-3.opiskeluvuosi
Opiskelija voi valita kandidaatin tutkintonsa sivuaineet vapaasti oman kiinnostuksensa
pohjalta. Sivuaineista suoritetaan joko kaksi vähintään 25 opintopisteen laajuista opintokokonaisuutta tai yksi vähintään 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Vähintään 25 opintopisteen laajuisella opintokokonaisuudella tarkoitetaan jonkin sivuaineen perusopintokonaisuutta tai jotakin muuta vähintään 25 opintopisteen laajuista sivuainekokonaisuutta, kuten esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston sivuainetarjonnassa olevat opintokokonaisuudet Projektiosaamisen opintokokonaisuus ja Kansainvälistymisen
opintokokonaisuus. Vähintään 60 opintopisteen laajuisella opintokokonaisuudella tarkoitetaan yhden sivuaineen aineopintokokonaisuutta, ml. kyseisen sivuaineen perusopintokokonaisuus. Lisäksi tehdään muita sivuaineopintoja niin, että yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittava 180 op täyttyy, jos 180 op ei täyty mainituista
kokonaisuuksista. Sivuaineena voi olla mikä tahansa Itä-Suomen yliopiston oppiaine
(paitsi sosiologia ja/tai yhteiskuntapolitiikka opetussuunnitelmissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi) tai muun yliopiston oppiaine. HUOM. Kaikki Itä-Suomen yliopiston oppiaineet eivät ole vapaasti valittavissa sivuaineiksi.

Jos sinulla on aiemmin tehtyjä opintoja osaksi tutkintoamme,
olethan yhteydessä amanuenssi Minna Paroseen ennen opintojesi alkamista.

Muistathan tehdä
Digistartti-perehdytyksen ennen opintojesi alkua.
Ks. kamu.uef.fi/uudelleopiskelijalle

Opinnoista lisää tietoa
9.9. alkavalla
opintojaksolla
5525010 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (HOPS), yhteiskuntatieteet

OPETUKSEN SIJOITTUMINEN LUKUKAUSILLE LUKUVUOTENA 2020-2021
OPINTOJAKSO

SYYSLUKUKAUSI

KEVÄTLUKUKAUSI

YHTEISKUNTATIETEIDEN PERUSOPINNOT
5514101 Sosiologian perusteet

x

5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet

x

5525101 Yhteiskuntatieteiden käytännöt
Temaattisia opintojaksoja

x
x

x

YHTEISKUNTATIETEIDEN AINEOPINNOT
5525210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot

x

5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja
kauppatieteilijöille

x

5525202 Tilastolliset menetelmät yhteiskuntatieteissä

x

5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot

x

5010103J Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja
kauppatieteilijöille

x

5525203 Laadullinen tutkimus yhteiskuntatieteissä

x

5514250 Sosiologian kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma
5515205 Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma
Temaattisia opintojaksoja

x
x
x

x

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
8012954 Ruotsia yhteiskuntatieteiden opiskelijoille (8012954A ja
8012954B)

x

8013957 English Academic Reading Skills for Social Sciences

x

8013958 English Academic and Professional Communication for
Social Sciences
8011954 Kirjoitusviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille
integroitu kandidaatin tutkielmaan
8011978 Puheviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille
integroitu kandidaatin tutkielmaan

x
x
x

MUUT KAIKILLE YHTEISET OPINNOT
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun

x

5525010 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (HOPS), yhteiskuntatieteet ***

x

5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset

x

5010101J Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin

x

5525004 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lukeminen ja kirjoittaminen ***

x

x

x

5525003 Työelämäopinnot

x

8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku
-integroitu kandidaatintutkielmaan

x

Muutokset ovat mahdollisia.

*** Alkaa syyslukukaudella, jatkuu kevätlukukaudella

Syksyllä 2020 opetusta järjestetään lähiopetuksena (kampuksella) sekä etäopetuksena. Katso opintojaksojen tarkemmat tiedot (opintojaksokuvaukset) sekä opetustiedot
WebOodissa (weboodi.uef.fi/weboodi) olevista opinto-oppaista (yhteiskuntatieteiden opas sekä

sivuaineidesi oppaat). WebOodissa olevasta oppaasta näet myös temaattiset opintojaksot, joita ei
yllä ole mainittu.

SIVUAINEOPINNOISTA
Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija
voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia oppiaineita lähes rajoituksetta, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Joissakin oppiaineissa sivuaineopiskelijoiden määrää on esimerkiksi voitu
rajoittaa, joihinkin sivuaineisiin voi ns. alkutentti tai hakumenettely jne., eikä aivan kaikkia oppiaineita/opintojaksoja tarjota sivuaineopiskelijoille. Kaikkea opetusta ei Itä-Suomen yliopistossa voida tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Kattava kuvaus
tarjolla
olevista
opinnoista
ja
opintokokonaisuuksista
löytyy
Kamusta
(kamu.uef.fi/sivuaineopiskelu-uefissa). Tutustu myös sivuaineiden opinto-oppaisiin
WebOodissa.
Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan
voit tehdä oman kiinnostuksesi, työelämän yleisten odotusten mukaisesti taikka niin,
että ne luontevasti tukevat opintojasi. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen kokonaisuus. Sivuaineen voit valita yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan tai muun tiedekunnan sivuainevalikoimasta. Sivuaineopinnot voit aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotenasi. Sivuaineista voit keskustella amanuenssi Minna Parosen kanssa. Yhteiskuntatieteiden opiskelijat eivät valita sivuaineekseen sosiologiaa tai yhteiskuntapolitiikkaa.

Sivuaineista lisää HOPS-opintojaksolla sekä Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojaksolla.

Itä-Suomen yliopistossa tarjolla oleva sivuainekokonaisuudet Kamussa: kamu.uef.fi/sivuaineopiskelu-uefissa

Syksyn 2020 opetusjärjestelyistä tarkempaa tietoa laitoksen
alkuinfoissa, hops-opintojaksolla sekä WebOodissa olevassa
opinto-oppaassa.

Kaikissa opiskeluun ja opintoihisi liittyvissä kysymyksissäsi
voit olla yhteydessä amanuenssi Minna Paroseen:
minna.paronen(at)uef.fi (lomalla 16.7.-12.8.)

Moikka kaikki uudet ihanat fuksit!
Onnittelut korkeakoulupaikasta Itä-Suomen yliopistossa ja tervetuloa yhteiskuntatieteiden laitokselle Joensuuhun. Odotamme innolla teidän tapaamistanne ja tulevaa
fuksisyksyä, oli se sitten etänä tai paikan päällä. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta haluamme tehdä fuksivuodestanne mahdollisimman onnistuneen ja unohtumattoman.
Meihin saa olla yhteydessä jo ennen koulun alkua kysymyksissä ja vinkeissä ja toivommekin, että liitytte luomiimme Facebook- ja Whatsapp -ryhmiin (linkit alla). Ryhmissä
jaamme ajankohtaista tietoa ja hyödyllistä tietoa opiskelujen aloittamista varten. Ryhmät ovat myös pääasiallisia tiedotuskanavia, joihin tulee lisätietoa fuksiviikkojen aikatauluista ja ohjelmasta.
Tiedotamme ensimmäisestä tapaamiskerrasta syksyn koronalinjausten tarkentuessa
Facebook ryhmässä ja mahdollisesti myös sähköpostilla. Emme malta odottaa tulevan
lukuvuoden alkua, mutta ennen sitä nauttikaa kesästä, ladatkaa akut kunnolla syksyä
varten ja pysykää terveinä!

Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/235020567600549/

Whatsapp-ryhmä: https://chat.whatsapp.com/KfaK74Jt9Q55D938QtBwOS

Terkuin,
Sanni, Siiri, Roosa ja Emma

Tuutorinne Sanni, Siiri, Roosa ja Emma
Heippa! Mun nimi on Sanni ja olen yksi teidän
neljästä tuutoristanne. Tulen alun perin Lahdesta
ja muutin Joensuuhun opintojen mukana viime
syksynä. Pääaineeksi oon miettinyt ottavani yhteiskuntapolitiikan ja tällä hetkellä käyn sivuaineena ympäristöpolitiikan ja maantieteen opintoja. Oon vähän mukana kaikessa yliopiston
oheistoiminnassa, kuten ainejärjestömme Praxiksen hallituksessa, yliopiston kuorossa ja tuutoroimassa teitä. Toivon, että lähdette rohkeasti
mukaan tutustumaan muihin fukseihin ja sitä
kautta myös yliopiston tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelun ohessa ja multa voi kysyä aina lisää! Ollaan yhteyksissä Facebook ja Whatsapp ryhmän kautta ja syksyllä nähdään (etänä tai livenä). Hyvää kesää

. Sanni

Moikka kaikki uudet fuksit! Olen Siiri, 22-vuotias
ja Nurmijärveltä kotoisin. Aloitan nyt toisen vuoden opinnot yhteiskuntatieteissä Joensuussa. Vapaa-aikani vietän tiiviisti golfin parissa varsinkin
kesäisin. Minulta voitte rohkeasti tulla kysymään
mieltä askarruttavista asioista jo ennen koulun
alkuakin. Ollaan tuutoriporukalla keksitty teille
kaikkea kivaa fuksisyksyksi, koronastakin huolimatta. Joten kasvotusten tai etänä, teille on luvassa ikimuistoinen fuksisyksy! Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon. Tutustukaa myös ainejärjestöömme Praxikseen. Nähdään pian!

Moi! Ensinnäkin tosi paljon onnea koulupaikasta
Itä-Suomen yliopistossa! Mun nimi on Roosa ja
olen yksi tulevista tuutoreistasi. Oon kotoisin Juuasta ja iältäni 20-vuotias, eli aloitin yliopisto-opinnot heti lukion jälkeen. Opiskelun ohella harrastan
musiikkia ja vietän paljon aikaa läheisteni kanssa.
Ootan innolla teihin tutustumista ja toivon kovasti,
että saadaan teille huikeet fuksiviikot ja fuksivuosi
järkättyä

vallitsevasta

tilanteesta

huolimatta.

Meille tuutoreille saa tulla rohkeasti jo ennen syksyä juttelemaan, jos joku juttu mietityttää tai sitten
ihan muuten vaan!

Moikka! Mie oon Emma ja nyt tulevana syksynä
toisen vuoden opiskelija. Oon kotosin Savonlinnasta ja täytän tänä vuonna 23. Suoritin yhteiskuntatieteiden perusopinnot avoimessa yliopistossa
ennen varsinaisten yliopisto-opintojen alottamista.
Vapaa-ajallani vietän mielelläni aikaa kavereiden
kanssa tai istun Netflixin ääressä. Myös Englannin
Valioliigaa tulee seurattua. Ootan innolla kaikkien
teiän fuksien näkemistä ja lukuvuoden starttaamista. Nähdään pian!

Hei sinä uusi yhteiskuntatieteiden fuksi,
terveisiä Praxis ry:ltä!
Suuret onnittelut sisäänpääsystä sekä loistavasta alavalinnasta! Praxis ry on Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa ja filosofiaa
pääaineenaan opiskelevien ainejärjestö. Eli juuri sinun oma ainejärjestösi!
MITÄ PRAXIS TEKEE?
Praxis järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia ja vapaa-ajan aktiviteetteja, valvoo heidän etuaan sekä yrittää kaikin tavoin tehdä opiskeluvuosista mahdollisimman mukavia
ja ikimuistoisia. Järjestämme tapahtumia yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa pitkin
lukuvuotta ja kannustammekin tutustumaan muihin opiskelijoihin myös yli oppiainerajojen. Meidät tunnetaan myös poikkitieteellisten Back to School-bileiden järjestämisestä.
MITEN TÄHÄN PÄÄSEE MUKAAN?
Liittyminen Praxiksen jäseneksi maksaa 15 euroa ja jäsenyytemme on elinikäinen. Jäsenenä pääset osallistumaan ilmaiseksi isoon osaan tapahtumistamme ja sinulla on oikeus vaikuttaa siihen, mitä hallituksessamme tehdään – tai halutessasi hakea siihen itse
mukaan! Jäsenillemme on lisäksi neuvoteltu erilaisia etuja joensuulaisten yritysten
kanssa, joista löydät lisätietoa nettisivuiltamme. Liittymisellä ei kuitenkaan ole kiire:
Fuksina sinulla on mahdollisuus koko syyslukukauden ajan tutustua tapahtumiimme
ilman jäseneksi liittymistä!
HERÄSIKÖ KYSYTTÄVÄÄ?
Ei hätää, jos kaikki ei tunnu vielä selkeältä! Sekä allekirjoittanut että muu hallitus ja omat
tuutorisi vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiisi. Haluamme jokaisen jäsenemme
viihtyvän joukossamme ja kokevan ainejärjestömme turvalliseksi paikaksi tutustua muihin praxiitteihin sekä yliopistomaailmaan. Koronaviruksen vaikutus tulevan syksyn toimintaan ja tapahtumiin on vielä tätä kirjoittaessani epävarmaa. Toivon silti todella, että
tapaamme syksyllä – yliopiston kun tulee olla muutakin kuin pelkkää puurtamista opintojen parissa!
Toivotan sinulle mukavaa loppukesää ja tsemppiä opintojen aloittamiseen koko hallituksen puolesta!
Hanna Kitunen
Puheenjohtaja, Praxis ry
hannakit(at)student.uef.fi
Nettisivut: https://praxisry.net/ Facebook: https://www.facebook.com/praxisry
Instagram: @praxisry

Hyvät uudet sosiaalityön ja yhteiskuntatieteiden opiskelijat, sydämellisesti
tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon!
Ajassamme on paljon epävarmuutta ja muuttuvia osia. Elämme globaalien kriisien keskellä. Tarvitaan luovuutta ja taitoa, tarvitaan koulutusta ja tietoa. Työn tekemisen muodot muuttuvat, mutta työ ei varmasti lopu. Vastaavasti muuttuu koulutuksen idea: nykyään ajatellaan koulutuksen ja opiskelun olevan jatkuvaa. On vain enemmän ja vähemmän intensiivisiä opiskelun aikoja.
Teillä on alkamassa sellainen intensiivinen, ehkä kaikkein tihein aika. Silloin askarruttavat ehkä sen kaltaiset kysymykset kuin: onko tämä se, mitä haluan, onko tämä sellaista,
jolla saa töitä – mitä tämä itse asiassa oikeastaan on? Yhteiskuntatieteiden ja sosiaalityön opiskelijoita voi onnitella: nämä ovat aloja, joiden osaajia tarvitaan ihan varmasti.
Vaikka työt automatisoituisivat kuinka nopeasti, aina tarvitaan asiantuntijoita, jotka ymmärtävät, kuinka ihmiset toimivat, keskenään ja koneidensa kanssa. Kuinka ihmisiä, yhteiskuntaa, yhteisöjä ja ekososiaalista kokonaisuutta voi ymmärtää, hallita ja tukea
muuttuvissa, jopa kriisioloissa. Ennen kaikkea opitte, kuinka tietoa haetaan, kuinka sitä
analysoidaan ja jaetaan. Opitte oppimaan. Se on korkeassa kurssissa oleva työelämätaito.
Opintojen aloittaminen on myös sosiaalisen elämän kannalta jännittävää aikaa. Ystäväja tuttavapiiri vaihtuu ainakin osittain, monesti on muutettu uudelle paikkakunnalle ja
opiskelun käytännöt eroavat selvästi koulumaisista. Olo voi tuntua orvolta, erityisesti
poikkeusoloissa, mutta siihen on hyvä lääke: mene mukaan ja katso, ettei kukaan jää
yksin! Ainejärjestöt ja muut yhteisöt järjestävät myös tänä syksynä mahdollisuuksia ystävystyä ja tutustua. Orientoivat opinnot kannattaa käyttää hyödykseen maksimaalisesti: siellä voi keskustella ja kysellä kaikesta mahdollisesta opiskeluun liittyvästä laitoksen henkilökunnan jäsenten kanssa. Keskusteleva ilmapiiri on aina antoisinta myös varsinaisessa opiskelussa. Ja jos oma kampus käy ajan mittaan liiankin tutuksi, voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon, kunhan koronatilanne rauhoittuu.
Olette tulleet opiskelemaan melko suurelle laitokselle, vaikka se ei ehkä näy koska
olemme jakaantuneet kahdelle kampukselle Joensuuhun ja Kuopioon. Meillä on yhteensä töissä noin sata opettajaa, tutkijaa ja tukihenkilöstöön kuuluvaa. Opettajat myös
tutkivat ja tutkijat opettavat, yleensä asioita, joiden asiantuntijoita he ovat ja joista ovat

innostuneita. Siinäkin on oiva tilaisuus imeä innostusta ja uusinta, ihan parasta tietoa
maailmasta ja sen menosta.
Nähdään käytävillä, saleissa, virtuaalisesti ja livenä!
Eeva Jokinen, laitoksen johtaja

TERVETULOA OPISKELEMAAN YHTEISKUNTATIETEIDEN LAITOKSELLE!

Opiskelijoiden tietotori
Keskiviikkona 12.8.2020 klo 12-13
Tervetuloa kaikki opiskelijat uef-tietotorille ke 12.8.2020 klo 12-13. Ensimmäinen puoli tuntia käytetään uusia opiskelijoita koskevien asioiden läpikäyntiin ja jälkimmäisellä puoliskolla asiat koskevat kaikkia opiskelijoita syksyn opetukseen liittyen.
Tämä tilaisuus on suomenkielinen.
Tilaisuuden vetävät rehtorit.
Tietotorille pääset seuraavasta linkistä: https://www.uef.fi/live1/
Tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kommentteja voi esittää presemossa: https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820
Aurinkoista kesää ja tervetuloa opiskelijoiden tietotorille elokuussa!

Tiedotus?
Liity Yammer-ryhmäämme
Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu

Hei ja tervetuloa yliopistoon
ja ylioppilaskuntaan!
Alkusyksystä kaikki voi tuntua uudelta ja hämmentävältä, mutta onneksesi olet
yliopiston ovista sisään kävellessäsi liittynyt myös osaksi opiskelijayhteisöä,
josta löydät taatusti kaikkia kaipaamiasi tuen muotoja. Opiskelijat ovat
mahtavaa porukkaa ja me Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa
järjestämme sinulle vapaa-ajan toimintaa, liikuntapalveluita ja
vaikutusmahdollisuuksia. Valvomme myös etujasi, jotta sinä voit keskittyä
opiskelemaan. Ainejärjestösi kautta olet yhteydessä oman alasi opiskelijoihin ylioppilaskunnan kautta tavoitat puolestaan kaikki opiskelijaelämän ilot ja edut.
Ylioppilaskunta, eli kaikissa vähänkin vähemmän virallisissa yhteyksissä ISYY,
voi olla sinulle nimenä jo tuttu, sillä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuessasi
olet maksanut jäsenmaksumme, joka sisältää myös Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiölle (YTHS) menevän maksun syksyn osalta. Olemme
opiskelijoiden, eli juuri sinun, etu- ja palvelujärjestö. Siksi toimintamme on
toimintaa opiskelijalta opiskelijalle, suurella sydämellä.
TÄSSÄ TIIVIISTI JÄSENPALVELUITAMME:
edunvalvonta
vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja yliopistossa
tuki ja palvelut (esim. avustukset ja koulutukset) ainejärjestöille
vapaa-ajan toiminta ja -tapahtumat
SYKETTÄ-liikuntapalvelut
vuokravälineet ja -tilat
kerhot
kansainväliset palvelut
viestintäpalvelut, esimerkiksi uutiskirjeet
lukuvuositarra opiskelijakorttiin
toimistopalvelut
häirintäyhdyshenkilöt
Tutustu ylioppilaskuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös
verkkosivuillamme, niin tiedät, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä ISYYs tuo
sinulle mukanaan. Myös asiantunteva henkilökuntamme on aina apunasi! Ja
jos innostut toiminnastamme oikein kunnolla, lähde ehdolle tulevana syksynä
järjestettäviin ISYYn edustajistovaaleihin tai ainakin äänestä niissä omasta
mielestäsi parasta ehdokasta päättämään ylioppilaskunnan asioista.
Tsemppiä syksyn opintoihin ja iloa elämääsi opiskelijana!

fbISYY

@ISYYH

@isyyuef

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

ISYY.FI

UEF// Opiskelijan
digitaaliset työvälineet
Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat
opiskelussa, työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman
tiedon opiskeluasi ja yliopistoa koskevista asioista.

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.
kamu.uef.fi

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön,
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille
kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät
yleiset tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office
365 -ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEFtunnuksilla. Listauksen opintoyhteisöistä
löydät Kamusta.

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava,
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä.
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon.
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO
automaattisesti ja osoitteesi on
tunnus@student.uef.fi. Kirjaudu
sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin
antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi.
Linkin sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosiilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin
ja opetukseen sekä teet HOPSin.
weboodi.uef.fi

uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä
kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat,
automaattisen lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.
tuudo.fi

Kamu auttaa monissa asioissa
Kamu Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Käsikirjasta löytyy tietoa
sekä uudelle opiskelijalle, opintojaan tekevälle että valmistuvalle opiskelijalle:
opintohallinnolliset ohjeistukset, tietoa erilaisista opintomahdollisuuksista, vaihtoopiskelusta, vinkkejä opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin
työkaluihin ja palveluihin, opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin
liittyviä vinkkejä.
kamu.uef.fi

Mikä on gradu?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Yliopistosanasto

Olen suorittanut
AMK:ssa ruotsin
kurssin. Voinko saada
korvaavuuden? Etsi
hakusanalla AHOT.

Miten haen ulkomaille
opiskelijavaihtoon? Etsi
Kamusta hakusanalla
Vaihto-opiskelu

Olen kipeänä.
Mihin menen lääkäriin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Terveydenhuolto

Miten täällä
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelutaidot

Pääseekö pyörätuolilla
liikkumaan
luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Esteettömyys

Mistä löydän
tenttkirjat?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Kurssikirjat

Mitä kaikkia sivuaineita
täällä voi opiskella?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Sivuaineopiskelu

Miten saan
opiskelijakortin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelijakortti

Uuden opiskelijan muistilista
Jotta opintosi käynnistyvät sujuvasti, huolehdi muistilistan asiat kuntoon ennen
kampukselle saapumista. Laajemman muistilistan linkkeineen löydät osoitteesta
kamu.uef.fi/uuden-opiskelijan-muistilista

Vastaanota opiskelupaikka ja
ilmoittaudu yliopistoon
opintopolku.fi

Perehdy uuden opiskelijan
materiaaliin ja KAMUun
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Hae/etsi asunto, muista
muuttoilmoitus
kamu.uef.fi/asuminen

Lataa mobiilisovellus ja käy läpi
Tuudon orientaatiopolku
kamu.uef.fi/tuudo

Muista hakea opintotukea ja
tarvittaessa yleistä asumistukea
kela.fi

Voit rekisteröityä SYKETTÄ
liikuntapalveluiden käyttäjäksi
sykettä.fi

Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus
(mahdollista 1.8. alkaen)
kamu.uef.fi/uef-kayttajatunnus

Seuraa yliopiston ja ylioppilaskunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

Hanki opiskelijakortti
pivo.fi, frank.fi
Kirjaudu Ylioppilaiden
terveydenhuoltopalveluiden
Self-verkkopalveluun
yths.fi/self
Perehdy opinto-oppaaseesi
kamu.uef.fi/opinto-oppaat
Sisältyykö syyslukukauteesi
kielikeskuksen kieli- tai
viestintäopintoja > ilmoittaudu
Weboodissa viimeistään 5.9.2020!
Tutustu oppiaineesi materiaaliin
kamu.uef.fi > oppiaineen
materiaalit

Muita tärkeitä toimijoita ja
osoitteita
Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunta (ISYY)
isyy.fi
Kielikeskuksen opintoyhteisö
(pääset sivustolle aktivoituasi
käyttäjätunnuksen)
uef.fi/kielikeskus/opintoyhteiso
Opintopalvelut (OPI)
uef.fi/opintopalvelut
Opintopsykologi
kamu.uef.fi > opintopsykologi

Tutustu tuutorointikäytäntöihin
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Ravintolat
uef.fi/kampusravintolat

Rekisteröidy kirjaston asiakkaaksi
uef.fi/kirjasto

uef.fi/tipa

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Joensuu | Kuopio

Tietotekniikkapalvelut

