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ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE
Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai
toteutussuunnitelmalta.
Ilmoittautumisajat
-

syksyn opinnoille 15.4. – 15.5.
kevään opinnoille 1.9. – 30.9.
syksyllä aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat koko lukuvuoden opinnoille 1.9. – 30.9.
tammikuussa aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat kevään opinnoille 1.1. – 31.1.

Opintojen kuvaukset, tarkemmat sisällöt, aikataulut ja muut opintojakson suorittamista koskevat
tiedot löytyvät SoleOpsista. Valitse ensi koulutusohjelma, sitten ryhmä ja lopuksi ryhmän
opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman vuosisarakkeesta pääset näkemään tulevan lukuvuoden
tarjonnan. Opetussuunnitelman opinnoista klikkaamalla saat lisätietoa opinnosta.
Ilmoittautumissäännöt
Ilmoittautuminen on sitova: mikäli opiskelija ei osallistu opinnolle, jolle hän on ilmoittautunut,
opinnon arvosanaksi merkitään ’hylätty’. Ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautumisen voi perua
ainoastaan pätevästä syystä ennen opinnon alkamista.
Opiskelijat hyväksytään opinnoille ilmoittautumisjärjestyksessä, lukuun ottamatta pakollisia opintoja,
joille on etusija opiskelijoilla, joiden opintosuunnitelmassa ko. opinto on pakollinen.
Peruutuspaikoille opettaja hyväksyy varallaolijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin aina avoimen AMKin sähköisellä
lomakkeella www.lapinamk.fi/ilmoittautuminen. Opintoihin hyväksymisen jälkeen polkuopiskelijat
ilmoittautuvat opiskelusuunnitelmansa mukaisille opintojaksoille SoleOPSin toteutussuunnitelman
kautta. Yksittäisiä opintojaksoja suorittavat opiskelijat kirjataan opintojaksoille avoimen AMKin
opintosihteerin toimesta.

SoleOPS-ohjeet:
Ilmoittautuminen HOPSin kautta, sivu 2.
Ilmoittautuminen toteutussuunnitelmien haun kautta, sivu 4.
Ilmoittautuminen opetussuunnitelman kautta, sivu 6.
Ilmoittautuminen hylätylle opinnolle / toteutuksen vaihtaminen HOPSilla, sivu 8.
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Ilmoittautuminen HOPSin kautta
Kirjaudu sisään SoleOPSiin omilla verkkotunnuksilla
https://soleops.lapinamk.fi/opsnet/disp/fi/welcome/nop

HOPSin kautta voi ilmoittautua, jos opinto löytyy HOPSilta. Valitse eHOPS.

Hae vuoden toteutukset

Jos ”Hae vuoden toteutukset” –valintaa ei ole näkyvissä, valitse ensin Muokkaa HOPSia ja hae sitten toteutukset
(Jos HOPS on esimerkiksi tilassa ”Hyväksytty”)
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Ilmoittaudu toteutukselle laittamalla ruksi ruutuun
Ilmoittautuessasi järjestelmä kertoo monesko ilmoittautuja olet ja mikä on opiskelijoiden maksimimäärä toteutuksella
(0 = maksimimäärää ei ole määritelty). Kun opettaja hyväksyy sinut toteutukselle, muuttuu ilmoittautuminen
vahvistetuksi. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana poistamalla ruksin.
Jos opinnon kohdalla on Ilmoittautumis-sarakkeessa huutomerkki (= toteutus päättynyt) etkä ole suorittanut vielä
kyseistä opintoa, voit ilmoittautua toiselle toteutukselle toteutussuunnitelman kautta (ohje seuraavalla sivulla).
Ilmoittaudu toteutukseen –valinta (ruutu) on näkyvissä vain silloin kun toteutuksen ilmoittautumisaika on auki (tai olet
unohtanut tehdä ensin vuoden toteutusten haun, katso sivu 2).
Huom!
Tallennus tapahtuu
automaattisesti,
tallenna-painiketta ei ole
eikä tarvitse lähettää
HOPSia hyväksyttäväksi

HUOM! Jos HOPSisi on tilassa ”Hyväksyttävänä”, ilmoittaudu toteutussuunnitelmien haun tai opetusuunnitelmien
kautta.
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Ilmoittautuminen toteutussuunnitelmien haun kautta
Valitse Toteutussuunnitelmien haku

Käytä haluamiasi hakuehtoja ja Suorita haku
Kannattaa käyttää mahdollisimman vähän hakuehtoja ja lisätä niitä tarvittaessa.
Esimerkkejä hakuehtojen käyttämisestä:
- ryhmän toteutuksia hakiessa: ryhmä + lukukausi (tästä esimerkki alla)
- yksi opinto: opintojakson tunnus + lukukausi
- vapaasti valittavat: lukukausi + koulutusohjelma: vapaasti valittavat
Toimipistettä ei kannata vielä käyttää hakutoiminnoissa, otettu käyttöön vasta 2014, sitä ei ole merkitty useimmille
toteutuksille eikä näin ollen haulla löydy juuri mitään.
Huomaa, että kesäopinnot löytyvät kuluvalta lukukaudelta, ei tulevalta.
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Valitse toteutus

Ilmoittaudu toteutukselle
Ilmoittaudu toteutukseen -valinta on näkyvissä vain silloin kun toteutuksen ilmoittautumisaika on auki.

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisaikan valitsemalla Peru Ilmoittautuminen
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Ilmoittautuminen opetussuunnitelman kautta
Valitse Opetussuunnitelmat ja hae koulutusohjelma

Valitse ryhmä ja valitse ”Ryhmän opetussuunnitelma”

Valitse lukuvuosi
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Valitse opinto

Ilmoittaudu toteutukselle
Ilmoittaudu toteutukseen -valinta on näkyvissä vain silloin kun toteutuksen ilmoittautumisaika on auki.
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Ilmoittautuminen hylätylle opinnolle / toteutuksen vaihtaminen HOPSilla
Jos olet saanut hylätyn arvosanan, edellinen ilmoittautuminen on hylätty tai sinun täytyy syystä tai toisesta ilmoittautua
toiselle toteutukselle tai haluat vaihtaa toteutuksen.
(Jos opinto on suoritettu tai edellinen ilmoittautuminen on tilassa ”vahvistettu” tai edelleen ilmoittautumistilassa (tällöin
joku numero/numero ilmoittautumis-sarakkeessa, esim. 5/0), et voi ilmoittautua uudelle toteutukselle ennen kuin
kyseisen toteutuksen opettaja joko poistaa ilmoittautumisesi tai antaa sinulle hylätyn arvosanan.)
Irrota ensin olemassa oleva toteutus

Hae tulevat toteutukset

Valitse toteutus
Jos haulla ei löydy mitään niin tällöin kyseisellä opinnon tunnuksella ei ole tulevia toteutuksia.

Ilmoittaudu toteutukseen
Ilmoittaudu toteutukseen -valinta (ruutu) on näkyvissä vain silloin kun toteutuksen ilmoittautumisaika on auki.

