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eHOPS: OPISKELIJAN OHJE

Kirjaudu sisään omilla verkkotunnuksilla
https://soleops.lapinamk.fi

Valitse eHOPS
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Muokattavana/Hylätty/Hyväksytty =
opiskelijan käsiteltävissä ja muutettavissa
Hyväksyttävänä = opiskelijalta lukittu (tuutorin/opon täytyy
palauttaa muokattavaksi tai hyväksyä HOPS
HOPS yleensä tilassa ”Muokattavana”

HOPSin käsittely

Huom!
Tallennus tapahtuu
automaattisesti
tehdyn toiminnon
jälkeen, vain lisätiedot
ja kommentit tarvitsee
tallentaa erikseen.

HOPSin yleiset kommentit
OPSiin kuuluvan,
mutta HOPSista
poistetun opinnon
lisäys

HOPSia ei tarvitse
lähettää
hyväksyttäväksi

Voit hakea opinnon tulevia toteutuksia.
Jos opinnolla on jo HOPSilla toteutus,
voit tällä painikkeella tarvittaessa
poistaa sen ja hakea toisen.
Vaihda opinnon
paikkaa HOPSissa
Voit ehdottaa opinnon
poistoa (tuutori/opo
hyväksyy)
Lisää HOPSiin
opinto

Hyväksytyt
HOPSit

Lisää lukuvuoden
toteutukset HOPSille
Luo lukujärjestyksen HOPSilla olevien
toteutusten perusteella, ei huomioi
ryhmän lukkariin merkittyjä opintoihin
kuulumattomia lukujärjestysmerkintöjä.

Toteutuksen osasuoritusten
arvioinnit

HOPSin
vuosinäkymä
Arvioijan nimi sekä
hylkäämisen syy (jos
merkitty hylätylle
suoritukselle)

Opintokohtaiset kommentit, käytä
mieluummin Lisätiedot-kenttää

Ilmoittautumisen tila: Jos tilassa ”Vahvistettu” = sinut on hyväksytty toteutukselle. Jos
näkyvissä numero/numero, esim. 1/0 tarkoittaa että olit ilmoittautumisjärjestyksessä
ensimmäinen ja maksimimäärää ei ole määritelty, ilmoittautumista ei vielä vahvistettu.
”Hylätty” tarkoittaa että ilmoittautumisesi on hylätty.
Tekstikenttä
lisätiedoille

Tallenna
lisätiedot!

Linkki toteutussuunnitelmaan (jos ei alleviivattu
eli ei linkkiä, ei HOPSilla toteutusta)
Peruuta poisto- tai
siirtoehdotus
Poistettavaksi voi ehdottaa muita paitsi pakollisia tai hyväksytysti suoritettuja opintoja.
Sininen väri rivillä tarkoittaa, että riville on tehty jotain muutoksia, toteutus lisätty tms. Keltainen väri tarkoittaa joko poistoa tai opinnon siirtoa. Violetti väri puolestaan kertoo,
että olet ilmoittautunut uusintatenttiin. Keltaiset ja siniset värit poistuvat kun tuutori/opo hyväksyy HOPSin.
HOPS-lukittuu kun sen lähettää hyväksyttäväksi ”Lähetä hyväksyttäväksi” –toiminnolla. Opiskelija ei voi muuttaa hyväksyttäväksi lähetetyn HOPS:in sisältöä ja tästä syystä
HOPSia ei kannata lähettää hyväksyttäväksi ellei tuutori/opo sitä erikseen pyydä. Tuutori/opo voi hyväksyä HOPSin ilman hyväksyttäväksi lähettämistäkin.
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Opinnon lisäys HOPSille koko ammattikorkeakoulun opetustarjonnasta (OPSiin kuulumaton opinto)
HOPSiin voi lisätä opintoja muiden saapumisryhmien OPSeista klikkaamalla Lisäys-plussaa tutkintorakenteen tai opintokokonaisuuden kohdalla
(opinto lisätään kyseisen tutkintorakenteen tai opintokokonaisuuden alle).

Kirjoita/valitse hakuehdot.

Lisää opinto HOPSille valitsemalla se, voi valita myös useampia (kun teet valinnan opinto katoaa näytöltä ja siirtyy HOPSiisi).

Kun opinto valitaan, myös kyseisen opinnon toteutus lisätään HOPSille.

4/4

Hyväksytyn tai hylätyn HOPSin uudelleen muokkaus
Saat hyväksytyn tai hylätyn HOPSin jälleen muokattavaksi valitsemalla Ota muokattavaksi

Hylkäämisen perustelu

HOPSin hyväksytyt versiot ja niiden tulostus
HOPSin hyväksytyt versiot näet HOPS-näytöllä olevasta ”Hyväksytyt versiot” –linkistä :

Tulostaminen: Valitse Tulosta. Kun tulosteen tila on valmis, valitse tiedosto (linkki) ja tulosta.

